ביטוח
נסיעות
ֹלחו"ֹל
AIG Business Travel

AIG Business Travel
תוכן הפוֹליסה
חֹלֱק א' הגִדרות

ע"מ 2-4

חֹלֱק ב' התחייבויות המבטח
פרֱק  :1הוצאות אשפוז בחו"ֹל ,פינוי והטסה
רפואית ֹלישראֹל

ע"מ 6-7

פרֱק  :2הוצאות רפואיות בחו"ֹל שֹלא בעת אשפוז

ע"מ 7-8

פרֱק  :3הוצאות מיוחִדות בגין אירועים תאונתיים
ואירועים בריאותיים שאינם תאונתיים

ע"מ 8-10

פרֱק  :4חריגים ֹלפרֱקים 1,2,3,5,8

ע"מ 10-11

פרֱק  :5תאונות אישיות

ע"מ 11-13

פרֱק  :6חבות כֹלפי צִד שֹלישי

ע"מ 13

פרֱק  :7כיסויים נוספים

ע"מ 14-16

פרֱק  :8כיסויים ֹלספורט אתגרי וֹלספורט חורף

ע"מ 17-18

פרֱק  :9חריגים כֹלֹליים ֹלפוֹליסה

ע"מ 18-20

פרֱק  :10תביעות

ע"מ 20-21

פרֱק  :11תנאים כֹלֹליים

ע"מ 21-22

פרֱק  :12ביטוֹל פוֹליסה

ע"מ 22-23

פרֱק  :13חוֱק ושיפוט

ע"מ 23

• טֹלפונים  -מוֱקִד השירות

ע"מ 23

פוֹליסת AIG Business Travel
מבוטח/ת יֱקר/ה,
• פוֹליסת  AIG Business Travelהנה פוֹליסת נסיעות ֹלחו"ֹל
התֱקפה ֹלשנה שֹלמהֹ ,למספר נסיעות בֹלתי מוגבֹל ,וזאת בתנאי
שמשך תֱקופת השהות בחו"ֹל ֹלא תעֹלה עֹל מספר הימים הנֱקוב
ֹלכֹל נסיעה במהֹלך אותה שנה כמפורט במפרט הפוֹליסה .נא
תשומת ֹלבך ֹלתוכן חביֹלת הביטוח הנרכשת עֹל יִדךֹ ,לכיסויים
המוצעים וֹלגבוֹלות האחריות .
• טבֹלת הכיסויים שֹל חביֹלת הביטוח אשר נרכשה עֹל יִדך מצורפת
ֹלמפרט הפוֹליסה.
• הפוֹליסה הנרכשת עֹל יִדך מיועִדת ֹלמבוטחים אשר גיֹלם אינו
עוֹלה עֹל הגיֹל הנֱקוב במפרט הפוֹליסה )בהתאם ֹלחביֹלת הביטוח
שנרכשה עֹל יִדי המבוטח(ֹ .לתֱקופת ביטוח כוֹלֹלת המוגִדרת
במפרט הפוֹליסה .תנאי הביטוח  AIG Business Travelהנם מֱקיפים
ביותר ,אך אינם כוֹלֹלים כיסוי ֹלמצב מחֹלתי ֱקיים או ֹלהחמרתו .
תנאי פוֹליסת ביטוח נסיעות ֹלחו"ֹל AIG Business Travel

מבוא

חברת הביטוח איי אי ג'י ישראֹל חברה ֹלביטוח בע"מ )"המבטח"(
מתחייבת ֹלשפות ו/או ֹלפצות את המבוטח )ו/או ֹלשֹלם ישירות ֹלנותן
השירות( ,בגין ֱקרות אירוע ,כהגִדרתו ֹלהֹלן בפוֹליסה זו ,אשר ארע
בתוך תֱקופת הביטוח ,כהגִדרתה ֹלהֹלן בפוֹליסה ,וזאת עִד ֹלגבוֹלות
אחריות המבטח הנֱקובים במפרט הפוֹליסה )בהתאם ֹלחביֹלת
הביטוח שנרכשה עֹל-יִדי המבוטח( ,והכֹל תמורת תשֹלום ִדמי הביטוח
הנֱקובים במפרט ֹלפוֹליסה ובכפוף ֹלתנאיםֹ ,להתניות וֹלהגבֹלות
המפורטות בפוֹליסה זו ובמפרט ֹלפוֹליסה זו.

חֹלֱק א' :הגִדרות

 .1הגִדרות :ההגִדרות שִדֹלהֹלן משותפות ֹלכֹל חביֹלות הביטוח
הכֹלוֹלות ב.AIG Business Travel -
מובהר כי הכיסויים הכֹלוֹלים בחביֹלת הביטוח שנרכשה עֹל יִדי
המבוטח ,הינם אך ורֱק אֹלו המפורטים במפורש במפרט
הפוֹליסה .
 1.1המבטח :איי אי ג'י ישראֹל חברה ֹלביטוח בע"מ .
 1.2המבוטח :אִדם ששמו נֱקוב במפרט הפוֹליסה בתנאי שהינו
תושב/ת ֱקבע שֹל מִדינת ישראֹל והמתגורר בה ברציפות,
וגיֹלו ֹלא עֹלה ביום צאתו ֹלחו"ֹל עֹל הגיֹל הנֱקוב במפרט
הפוֹליסה ֹלאותה חביֹלת ביטוח.
 1.3מפרט הפוֹליסהִ :דף המצורף ֹלפוֹליסה ומהווה חֹלֱק בֹלתי
נפרִד ממנה ,הכוֹלֹל את מספר פוֹליסה  ,פרטים אישיים שֹל
בעֹל הפוֹליסה ,המבוטח/ים ,תֱקופת הביטוח הכוֹלֹלת,
חביֹלת הביטוח שנרכשה עֹל יִדי המבוטח ,גבוֹלות האחריות
)תֱקרת הכיסוי הביטוחי( ִדמי ביטוח וכיו"ב .
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1.5

1.6
1.7
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1.8.1

1.8.2
1.9
1.10

1.11

ִדמי ביטוח :הסכום שעֹל המבוטח ֹלשֹלם ֹלמבטח בתמורה
ֹלמתן הכיסוי הביטוחי ,עֹל פי תנאי הפוֹליסה כנֱקוב במפרט.
חו"ֹל :כֹל מֱקום מחוץ ֹלגבוֹלות מִדינת ישראֹל ,כוֹלֹל אוניה או
מטוס בִדרכם מישראֹל או אֹליה ,אך ֹלמעט מִדינות אויבֱ ,קובה,
הרפובֹליֱקה הִדומיניֱקאנית שֹל ֱקונגו ,אפגניסטן ,עיראֱק,
ֹליבריה ,סוִדאן ,שטחים שבשֹליטת ישראֹל באזור יהוִדה
ושומרון ו/או מִדינות אויב ו/או שטחים בשֹליטה ו/או בניהוֹל
הרשות הפֹלסטינית.
נסיעה :יציאה מישראֹל ֹלחו"ֹל וחזרה ֹלישראֹל ,בתוך תֱקופת
הביטוח הכוֹלֹלת ,כהגִדרתה ֹלהֹלן ,הנֱקובה במפרט הפוֹליסה.
תֱקופת הביטוח הכוֹלֹלת :תֱקופה אשר במהֹלכה המבוטח
זכאי ֹלכיסוי ביטוחי עֹל פי פוֹליסה זו ואשר משכה כפי שצוין
במפרט ֹלפוֹליסה.
תֱקופת הביטוח :תֱקופת נסיעה ,במסגרת תֱקופת הביטוח
הכוֹלֹלת ,אשר תחיֹלתה במועִד צאת המבוטח ֹלנסיעה
כהגִדרתה בסעיף ֹ 1.6לעיֹל ,וסופה במועִד חזרת המבוטח
מהנסיעה כהגִדרתה כאמור או התאריך הנֱקוב במפרט
הפוֹליסה כמועִד תום תֱקופת הביטוח הכוֹלֹלתֹ ,לפי המוֱקִדם
בתוספת  48שעות אם נגרם עיכוב עֹל יִדי אמצעי התחבורה בו
עמִד המבוטח ֹלחזור ארצה ,והכֹל בכפוף ֹלהגבֹלת הימים
המֱקסימאֹליים ֹלכֹל נסיעה כנֱקוב במפרט.
תֱקופת הביטוח ֹלגבי הפסִד תשֹלומים בגין ביטוֹל נסיעה:
תחיֹלתה מיום הוצאת הפוֹליסה ,אך ֹלא יותר מ  30 -ימים ֹלפני
מועִד היציאה המתוכנן מישראֹל ,בהתאם ֹלמועִד הנֱקוב
במסמכי הנסיעה המֱקוריים ,וסיומה במועִד הנסיעה המתוכנן
כאמור ,והכֹל בתנאי שמועִד זה הינו בתוך תֱקופת הביטוח
הכוֹלֹלת.
תֱקופת הביטוח ֹלגבי ביטוח כבוִדה :תחֹל מהרגע בו המבוטח
עזב את ביתו בִדרכו ֹלחו"ֹל או מסר את הכבוִדה ֹלמוביֹל ֹלפני כן
ותסתיים בשובו ישירות ֹלביתו ,הכוֹל בתוך תֱקופת הביטוח.
בית חוֹלים :מוסִד בחו"ֹל או בישראֹל המוכר עֹל יִדי הרשויות
המוסמכות ומשמש כבית חוֹלים בֹלבִדֹ ,להוציא מוסִד שהוא
גם סנטוריום או מוסִד משֱקם.
הוצאות אשפוז :תשֹלום עבור אשפוז ושירותים רפואיים
הניתנים בבית החוֹלים בחו"ֹל בעת אשפוזִ ,דהיינו שהייה
רצופה בבית חוֹלים ֹלמשך  24שעות ֹלפחות במחֹלֱקת אשפוז
ו/או מיון ו/או טיפוֹל נמרץ ובכֹלֹלם תשֹלום בגין החִדר ,המזון,
טיפוֹל רופא ,בִדיֱקות אבחון ֹלרבות בִדיֱקות ותצֹלומי רנטגן ,
חִדר ניתוח ,שכר מנתח ,טיפוֹל נמרץ ,רופא מרִדים ותרופות,
אשר תחיֹלתם בתוך תֱקופת הביטוח ,ובמסגרת התעריפים
כמֱקובֹל בארץ מֱקום מתן הטיפוֹל ,בסכום כוֹלֹל אשר ֹלא יעֹלה
עֹל הנֱקוב במפרט הפוֹליסה ,עֹל פי חביֹלת הביטוח שנרכשה
עֹל יִדי המבוטח.
הוצאות רפואיות :תשֹלום ֹלרופא ,בִדיֱקות אבחון ,תרופות
שנֱקנו בחו"ֹל ֹלפי מרשם רופא או מוסִד רפואי מוכר ,ציֹלומי
רנטגן או בִדיֱקות הִדמיה ,שנֱקבעו עֹל יִדי רופא מוסמך ואשר
נמצאו הכרחיות בגין אירוע ושבוצעו שֹלא בעת אשפוז
ובמסגרת התעריפים כמֱקובֹל בארץ מֱקום מתן הטיפוֹל,
בסכום כוֹלֹל אשר ֹלא יעֹלה עֹל הנֱקוב במפרט הפוֹליסה ,עֹל פי
חביֹלת הביטוח שנרכשה עֹל יִדי המבוטח.
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רופא מוסמך :רופא בעֹל רישיון כִדין תֱקף ,העוסֱק ברפואה
ֱקונבנציונאֹלית עֹל פי חוֱקי המִדינה שבה הוא עובִדֹ ,למעט
המוטב או אִדם שהוא בן משפחה ֱקרוב כמוגִדר ֹלהֹלן.
רופא מומחה :רופא אשר הוסמך עֹל יִדי השֹלטונות
המוסמכים בישראֹל כמומחה בתחום רפואי הרֹלוונטי ֹלנכות
שאירעה ֹלמבוטח עֱקב התאונה ושמו כֹלוֹל ברשימת
המומחים עֹל פי תֱקנה ֹ 34לתֱקנות הרופאים )אישור תואר
מומחה ובחינות( תשֹל"גֹ ,1973 -למעט המבוטח או אִדם
ממשפחתו הֱקרובה שֹל המבוטח.
אירוע :אירוע שֹל תאונה או אירוע בריאותי שאינו תאונה
)כהגִדרת מונחים אֹלו ֹלהֹלן( ,שאירעו ֹלמבוטח ֹלראשונה
בחו"ֹל בתוך תֱקופת הביטוחֹ ,למעט תאונה או אירוע בריאותי
בגינם היה המבוטח בטיפוֹל רפואי וֹלו תרופתי בֹלבִד או
בהשגחה ו/או במעֱקב ,בעת צאתו ֹלחו"ֹל או במשך  6חוִדשים
שֱקִדמו ֹלצאתו ,וֹלמעט אירועים המוחרגים בפוֹליסה זו ו/או
במפרט הפוֹליסה.
תאונה :היזֱק גופני בֹלתי צפוי מראש הנגרם בתוך תֱקופת
הביטוח ,במישרין עֹל יִדי אמצעי אֹלימות פיזי חיצוני וגֹלוי ֹלעין
אשר מהווהֹ ,לֹלא כֹל תֹלות בכֹל סיבה אחרת ,את הסיבה
היחיִדה ,הישירה והמייִדית ֹלמותו או ֹלנכותו הצמיתה שֹל
המבוטח או ֹלאשפוזו או ֹלטיפוֹל רפואי אחר המכוסה עֹל פי
פוֹליסה זוֹ ,למעט נזֱק שנגרם כתוצאה מאֹלימות מיֹלוֹלית ו/או
ֹלחץ נפשי ו/או כֹל ֹלחץ אחר שאינו פיסי ו/או התֱקף ֹלב ו/או
אירוע מוחי.
אירוע תאונתי :תאונה אשר ארעה ֹלראשונה בחו"ֹל בתוך
תֱקופת הביטוח.
אירוע בריאותי שאינו תאונה :מחֹלה ו/או ֹליֱקוי בריאותי אחר
שאינו תאונה כמוגִדר ֹלעיֹל ,אשר רופא ֱקבע כי הינה מחֹלה או
ֹליֱקוי בריאותי כאמור ,שארעה ֹלמבוטח ֹלראשונה בחו"ֹל בתוך
תֱקופת הביטוחֹ ,למעט מחֹלה ו/או ֹליֱקוי בריאותי אחר שאינו
תאונה בגינם היה המבוטח בטיפוֹל רפואי וֹלו תרופתי בֹלבִד
ו/או השגחה ו/או במעֱקב בעת צאתו ֹלחו"ֹל או במשך 6
חוִדשים שֱקִדמו ֹלצאתו.
נכות מֹלאה צמיתה :אובִדן מוחֹלט ,אנטומי או פונֱקציונאֹלי
שֹל איבר או גפה או חֹלֱקיהם ,עֱקב תאונה והנגרם תוך 12
חוִדשים מעת התרחשותה.
נכות חֹלֱקית צמיתה :נכות חֹלֱקית תמיִדית אשר אינה עוֹלה
כִדי אובִדן מוחֹלט ,אנטומי או פונֱקציונאֹלי שֹל איבר או גפה או
חֹלֱקיהם ,עֱקב תאונה ואשר נגמרת תוך  12חוִדשים מעת
התרחשותה .מובהר כי ֱקביעת הנכות הצמיתה המֹלאה ו/או
החֹלֱקית שיעורן יעשו ביִדי רופא מומחה.
מוות :מות המבוטח עֱקב תאונה ,הנגרם תוך  12חוִדשים מעת
התרחשותה.
הטסה רפואית :הטסה בשירות מטוסים רגיֹל ו/או במטוס
מיוחִד מחו"ֹל ֹלישראֹל ,בֹליווי צוות רפואי המותאם מבחינה
רפואית ֹלמצבו שֹל המבוטח ,בתנאי שרופא המבטח ֱקבע ,כי
עֹלוֹל ֹלהתעורר צורך בהתערבות רפואית במהֹלך הטיסה
ובתנאי נוסף כי ההטסה הרפואית אפשרית והכרחית מבחינה
רפואית.
כרטיס נסיעה חִדש :כרטיס נסיעה שרכש מבוטח בחו"ֹל
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במֱקום הכרטיס שרכש בצאתו מישראֹל ,עֹל מנת ֹלשוב
ֹלישראֹל מיעִד מסוים בסוף הנסיעה.
כרטיס נסיעה מֱקורי :כרטיס נסיעה שרכש מבוטח ו/או מי
מטעמו בישראֹל ,עֹל מנת ֹלצאת מישראֹל ו/או ֹלשוב מישראֹל
מיעִד מסוים בסוף הנסיעה.
מצב חירום רפואי :נסיבות בהן מצוי המבוטח בסכנה מייִדית
ֹלחייו או ֱקיימת סכנה מייִדית כי תגרם ֹלמבוטח נכות חמורה
ובֹלתי הפיכה ,אם ֹלא יינתן ֹלו טיפוֹל רפואי ִדחוף.
בן משפחה ֱקרוב :בן/בת זוג ,הורה ,יֹלִד ,אח/ות ,גיס/ה ,חמ/ות,
חתן /כֹלה ,נכִד/ה ,סבא/סבתא  -שֹל המבוטח )גם אם מי מהם
בבחינת חורג /חורגת ,מאומץ /ת(.
גיֹל המבוטח :גיֹל המבוטח ביום הוֹלִדתו האחרון טרם כניסתה
ֹלתוֱקף שֹל פוֹליסה זו.
מֹלווה :מבוטח אחר בביטוח נסיעות ֹלחו"ֹל בתוֱקף אצֹל
המבטח ,המתֹלווה ֹלמבוטח בצאתו מישראֹל בכוונה ֹלשוב עמו
ובתנאי שהינו בן משפחה ֱקרוב כמוגִדר ֹלעיֹל .
ביטוֹל נסיעה :אי יציאת המבוטח מישראֹל ֹלחו"ֹלֹ ,לנסיעה
ֹלגביה נרכש כרטיס נסיעה מֱקורי עֹל שמו שֹל המבוטח ,בתוך
תֱקופת הביטוח הכוֹלֹלת .
ֱקיצור נסיעה :הפסֱקת שהותו שֹל המבוטח הנמצא בחו"ֹל
בתוך תֱקופת הביטוח ושובו ֹלישראֹל ֹלפני המועִד המתוכנן,
אשר היה נֱקוב בכרטיס הנסיעה המֱקורי ֹלחזרה ֹלישראֹל .
הפסִד תשֹלומים בגין ביטוֹל או ֱקיצור נסיעה :הפסִד הוצאותיו
הישירות שֹל המבוטח בגין אובִדן פיֱקִדונות שאינם מוחזרים
ו/או תשֹלומים ששוֹלמו מראש או שחֹלה עֹל המבוטח חובה
ֹלשֹלמם ,במֱקרה שֹל ביטוֹל או ֱקיצור הכרחי ובֹלתי נמנע שֹל
הנסיעה עֹל יִדי המבוטח .
כבוִדה :מטען אישי ֹלשימוש פרטי הנֹלווה ֹלמבוטח או הנמצא
במֹלון או בִדירה שבה הוא מתאכסןֹ ,למעט מטען עסֱקי מסחרי.
ִדברי ערך :מתכת יֱקרה ,יהֹלום ,תכשיטים ,אבן חן ,שעון ,פרווה,
מוצרי חשמֹל ,ציוִד אֹלֱקטרוני או אופטי ,ציוִד סֱקי ,ציוִד צֹליֹלה,
גֹלשני גֹלים ורוח ,מצֹלמה ואביזריה ,ציוִד ציֹלום ֹלמיניו,
מחשב/ים וציוִד מחשב )ֹלרבות אמצעי אחסון מיִדע( ,כֹלים
מוסיֱקֹליים ,חפצי ֱקוִדש ופוֹלחן הכֹלוֹלים בכבוִדה.
אובִדן מוחֹלט שֹל כושר עבוִדה :אי כושרו המוחֹלט ,הזמני או
הֱקבוע ,שֹל מבוטח ֹלביצוע עבוִדה כֹלשהי ,בהתאם ֹלֱקביעה
רפואית שֹל רופא מומחה ,שנגרם עֱקב אירוע ,כהגִדרתו
בסעיף ֹ 1.13לעיֹל .כֹל זאת ,בתנאי שהמבוטח אינו עובִד או
עוסֱק בפועֹל בעבוִדה כֹלשהי ,ואינו מֱקבֹל שכר או תגמוֹל
הכנסה בגין עבוִדתוֹ ,למעט הכנסה מעבוִדה שבוצעה טרם
האירוע כאמור .מוִדגש כי מבוטח אשר ֹלא עבִד בטרם צאתו
ֹלחו"ֹלֹ ,לא יהא זכאי ֹלפיצוי בגין אובִדן כושר עבוִדה עֹל פי
פוֹליסה זו.
מסמכים עסֱקייםִ :דוגמאות מסחריות ,שרטוטים וִדוֱקומנטים
עסֱקיים.
ִדוֹלרִ :דוֹלר שֹל ארה"ב ,בהתאם ֹלשער היציג המתפרסם עֹל-
יִדי בנֱק ישראֹל.
תגמוֹלי ביטוח :סכום הפיצוי או השיפוי ,שישֹלם המבטח בגין
תביעה המכוסה ֹלפי הפוֹליסה) ,במֱקרה שֹל שיפוי ,בסכום
שֹלא יעֹלה עֹל הסכום ששוֹלם בפועֹל( ,ובכֹל מֱקרה ֹלא יותר מן

הסכום הנֱקוב במפרט הפוֹליסה ,עֹל פי חביֹלת הביטוח
שנרכשה עֹל יִדי המבוטח.
 1.34גבוֹלות אחריות :גבוֹלות האחריות שֹל המבטח הינם כנֱקוב
במפרט הפוֹליסה .יִדוע ֹלמבוטח כי גבוֹלות אחריות המבטח
הינם עֹל פי חביֹלת הביטוח שנרכשה עֹל יִדי המבוטח ,כנֱקוב
במפרט.
 1.35נותן שירות :ספֱק שירותים בחו"ֹל ,אשר זהותו תֱקבע מעת
ֹלעת עֹל יִדי המבטח ,המטפֹל במֱקרי ביטוח שאירעו בחו"ֹל,
המכוסים עֹל פי פוֹליסה זו ואשר בינו ֹלבין המבטח ֱקיים הסכם
במועִד התביעה ֹלמתן שירות רפואיֹ ,למבוטחים עֹל פי פוֹליסה
זו ועֹל פי תנאיה.
 1.36חביֹלת ביטוח :פוֹליסת ביטוח מסוג - AIG Business Travel
אשר נרכשה עֹל יִדי המבוטח .תוכן חביֹלת הביטוח הינו כמצוין
במפרט הפוֹליסה.
בֱקרות אירוע ,חייב המבוטח ,כתנאי ֹלֱקבֹלת תגמוֹלי הביטוח ֹלפי
פוֹליסה זוֹ ,להתֱקשר או ֹלהוִדיע מייִדית ֹלנותן השירות ,באמצעות
הטֹלפונים המפורטים בפוֹליסה ,עֹל ֱקרות האירוע כאמור ֹלעיֹל ו/או
ֹלהפנות את בית החוֹלים ו/או הרופא המטפֹל אֹל נותן השירות ֹלצורך
אישור האשפוז ו/או הטיפוֹל.

חֹלֱק ב ' :התחייבויות המבטח

המבטח ישפה ו/או יפצה את המבוטח ו/או ישֹלם ישירות ֹלנותן
השירות את תגמוֹלי הביטוח ֹלהם זכאי המבוטח עֹל פי פוֹליסה זו ,בגין
אירוע ,כהגִדרתו ֹלעיֹל ,אשר אירע ֹלמבוטח בתוך תֱקופת הביטוח,
וזאת בהתאם ֹלתנאי הפוֹליסה ועִד ֹלסך הנֱקוב במפרט הפוֹליסה ,עֹל-
פי חביֹלת הביטוח.

פרֱק  :1הוצאות אשפוז בחו"ֹל ,פינוי והטסה רפואית
ֹלישראֹל

הכיסוי עֹל פי פרֱק זה יחוֹל אך ורֱק אם צוין הִדבר במפורש במפרט
הפוֹליסה ועִד ֹלסך הנֱקוב במפרט הפוֹליסה ,עֹל פי חביֹלת הביטוח.
בֱקרות אירוע ,המבטח ישֹלם הוצאות ו/או תשֹלומים כמפורט ֹלהֹלן :
 1.1הוצאות אשפוז בבית חוֹלים בחו"ֹל :במחֹלֱקה בת שתי מיטות
ֹ Semi Privateלמשך תֱקופת אשפוז שֹלא תעֹלה עֹל  150ימים.
הוצאות אֹלו ישוֹלמו עֹל יִדי המבטח ישירות ֹלבית החוֹלים
באמצעות נותן השירות או באמצעות שיפוי המבוטח בגין
תשֹלומים כאמור שבוצעו עֹל יִדו.
 1.2פינוי יבשתי :הוצאות סבירות ֹלהעברת המבוטח בכֹל אמצעי
תחבורה יבשתי ,המותאם מבחינה רפואית ֹלמצבו שֹל
המבוטחֹ ,לבית חוֹלים ֱקרוב ,עִד ֹלסך הנֱקוב במפרט הפוֹליסה
עֹל פי חביֹלת הביטוח שנרכשה עֹל יִדי המבוטח.
 1.3פינוי אווירי/ימי :הוצאות פינוי אווירי או ימי שֹל המבוטח במצב
חירום רפואי כמוגִדר ֹלעיֹל ממֱקום האירוע ֹלבית חוֹלים ֱקרוב,
עִד ֹלסך הנֱקוב במפרט הפוֹליסה עֹל פי חביֹלת הביטוח
שנרכשה עֹל יִדי המבוטח.
 1.4הטסה רפואית :המבטח ישא בהוצאות המבוטח בגין הטסה
רפואית כמוגִדר ֹלעיֹל ,במֱקרה שֹל אירוע המכוסה בפוֹליסה זו
ויעביר את המבוטח ֹלישראֹל ֹלהמשך טיפוֹלִ .דרך העברת
המבוטח מחו"ֹל ֹלישראֹל תֱקבע בֹלעִדית עֹל יִדי רופא המבטח,
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1.5

1.6

ֹלאחר ֱקבֹלת מיִדע מִדויֱק עֹל מצבו הרפואי שֹל המבוטח
ואפשרות הטיפוֹל במבוטח במֱקום בו חֹלה או נפגע.
אחריות המבטח עפ"י סעיפים ֹ 1.4 - 1.2לעיֹל ,מותנית בֱקבֹלת
אישור מראש מאת המבטח ובביצוע הפינוי/ההטסה הנ"ֹל
באמצעות המבטח ו/או נותן השירות בֹלבִד.
אושפז מבוטח השוהה ֹלבִדו בחו"ֹל יותר מעשרה ימים  :יכסה
המבטח את הוצאות ההטסה בֹלבִד שֹל בן משפחה ֱקרוב
כמוגִדר בפוֹליסה ,או שֹל אִדם אחר שאושר עֹל יִדי המבטח,
אשר יוטס מישראֹל ֹלמֱקום הימצאו שֹל המבוטח וחזרה
ֹלישראֹל .הכיסוי יהא ֹלהוצאות הטסה במחֹלֱקת תיירים וֹלא
יכֹלוֹל הוצאות ֹלוואי ו/או שהיה וכיו"ב.
הוצאות ֹלהחזרת יֹלִדים ֹלישראֹל :היה המבוטח מאושפז ו/או
פונה ו/או הוטס ֹלישראֹל ,בגין אירוע עֹל פי התנאים שֹלעיֹל ,ישא
המבטח גם בהוצאות העברתם ֹלישראֹל שֹל יֹלִדים שיצאו עמו
ֹלחו"ֹל ונשארו שם ֹלֹלא השגחה .סעיף זה יחוֹל רֱק ֹלגבי יֹלִדים
התֹלויים אך ורֱק במבוטח בשֹל גיֹלם או מצבם המיוחִד ,ובתנאי
נוסף כי בוטחו אצֹל המבטח בטרם צאתם ֹלחו"ֹל עם המבוטח
בכוונה ֹלשוב עמו .במֱקרה הצורך תתבצע החזרת היֹלִדים בֹליווי
שֹל בוגר שיֱקבע עֹל יִדי המבטח.

הכיסוי עֹל פי סעיפים  1.5ו 1.6 -יחוֹל אך ורֱק אם צוין הִדבר במפורש
במפרט הפוֹליסה ועִד ֹלסך המרבי הנֱקוב במפרט הפוֹליסה ,עֹל פי
חביֹלת הביטוח שנרכשה עֹל יִדי המבוטח.
במיִדה והמבוטח ו/או יֹלִדיו יהיו זכאים ֹלזיכוי בגין ביטוֹל כרטיס הנסיעה
המֱקורי ,המבטח ישֹלם רֱק את ההפרש שבין מחיר כרטיס הנסיעה
החִדש ,שנרכש עבור המבוטח ו/או יֹלִדיו כאמורֹ ,לבין כרטיס הנסיעה
המֱקורי.

פרֱק  :2הוצאות רפואיות בחו"ֹל שֹלא בעת אשפוז

המבטח ישפה את המבוטח וישא בהוצאות הרפואיות כמוגִדר ֹלעיֹל,
בגין אירוע אשר ארע ֹלמבוטח בחו"ֹל בתוך תֱקופת הביטוח  ,עֹל פי
חביֹלת הביטוח שנרכשה עֹל יִדי המבוטח ועִד ֹלסך הנֱקוב במפרט
הפוֹליסה ובחביֹלת הביטוח שנבחרה ,כִדֹלהֹלן :
 2.1הוצאות רפואיות בחו"ֹל :בֱקרות אירוע יהיה המבוטח זכאי
ֹלהחזר ההוצאות הרפואיות ,כהגִדרתן ֹלעיֹל.
א .תרופות :תרופות שניֱקנו בחו"ֹל בהוראת רופא מטפֹל
ובמיִדה סבירה ועִד ֹלסך כנֱקוב במפרט הפוֹליסה עֹל פי
חביֹלת הביטוח.
ב  .טיפוֹל חירום בשיניים ועזרה ראשונה בשינייםֹ :לאחת או
יותר משיניו הֱקבועות והטבעיות שֹל המבוטח ,אשר בגינן
נזֱקֱק ֹלטיפוֹל שיניים מייִדי ֹלשם שיכוך כאבים בֹלבִד.
במסגרת טיפוֹל החירום והעזרה הראשונה בשיניים יינתנו
ֹלמבוטח השירותים הבאים בֹלבִד :עששת נרחבת -סתימה
זמנית ,חֹלֹל פתוח בשן -סתימה זמנית ,צוואר שן חשוף -
חומר ֹלמניעת רגישותִ ,דֹלֱקת חריפה -עֱקירת עצב או חומר
חניטה ,מורסה ממֱקור השן -ניֱקוב מורסה או איפוֹל בסגר,
ִדחיסת מזון  -טיפוֹל בחניכייםִ ,דֹלֱקת סב כותרתית  -שטיפה
או טיפוֹל תרופתי ,כאבים ֹלאחר עֱקירה  -שיכוך כאבים.
מוִדגש כי כֹל טיפוֹלי חירום בשיניים ועזרה ראשונה יינתנו
אך ורֱק במסגרת רפואת שיניים משמרת גם אם נִדרשו עֹל
פי מצב ֱקוִדם.

מוִדגש כי אחריות המבטח ֹלהוצאות עפ"י סעיף ֹ 2.1לעיֹל תהיה אך
ורֱק במסגרת התעריפים המֱקובֹלים בארץ מֱקום מתן הטיפוֹל ובכֹל
מֱקרה ֹלא תעֹלה עֹל הסכום המרבי הֱקבוע במפרט הפוֹליסה ועֹל פי
חביֹלת הביטוח שנרכשה עֹל-יִדי המבוטח.
 2.2הוצאות רפואיות בישראֹל שֹלא בעת אשפוז ,עֱקב תאונה
בֹלבִד שארעה בחו"ֹל :המבטח ישפה את המבוטח בגין
ההוצאות הרפואיות כהגִדרתן ֹלעיֹל ,שֹלא בעת אשפוז,
כהמשך טיפוֹל בישראֹל באירוע תאונתי שֱקרה בחו"ֹל ובֹלבִד
שאין המבוטח זכאי ֹלכיסוי הוצאות אֹלה מגורם אחר כֹלשהו,
ֹלרבות ֱקופת חוֹלים בה הוא חבר .יוִדגש כי הוצאות אֹלה ֹלא
יכֹלֹלו טיפוֹלי שיניים מכֹל מין וסוג  .התחייבות המבטח עֹל פי
סעיף זה מוגבֹלת ֹלתֱקופה שֹל  90ימים מיום שובו שֹל
המבוטח ֹלישראֹל או מיום סיום תֱקופת הביטוח הרֹלוונטית,
המוֱקִדם מביניהם.
 2.3הוצאות בגין העברת גופה :נפטר המבוטח עֱקב אירוע
המכוסה עֹל פי פוֹליסה זו ,ישא המבטח בהוצאות העברת
גופתו ממֱקום האירוע ֹלישראֹל ,בתנאי מפורש כי העברה זו
תתבצע עֹל יִדי המבטח ו/או מי מטעמו.
סה"כ התחייבות המבטח ֹלפי פרֱק  1ופרֱק ֹ 2לעיֹל יחִדיו ֹלא
תעֹלה עֹל הסך המרבי הנֱקוב במפרט הפוֹליסה ,עֹל פי
חביֹלת הביטוח אשר נרכשה עֹל יִדי המבוטח.

פרֱק  :3הוצאות מיוחִדות בגין אירועים תאונתיים
ואירועים בריאותיים שאינם תאונתיים

הכיסוי הביטוחי עֹל פי פרֱק זה יחוֹל אך ורֱק אם צוין במפורש
במפרט הפוֹליסה ,ועִד ֹלסך הנֱקוב במפרט הפוֹליסה ,עֹל פי חביֹלת
הביטוח שנרכשה עֹל יִדי המבוטח.
המבטח ישפה את המבוטח או ישֹלם ישירות ֹלנותן השירות בגין
אירוע שארע בתוך תֱקופת הביטוח ,עבור הוצאות מיוחִדות כִדֹלֱקמן :
 3.1כרטיס נסיעה חִדש ֹלישראֹל :כרטיס נסיעה ֹלישראֹל שנרכש
ֹלמועִד אחר ממועִד החזרה הנֱקוב בכרטיס הנסיעה המֱקורי,
ֹלרבות ֹלאחר תום תֱקופת הביטוח ו/או תֱקופת הביטוח
הכוֹלֹלת ,אם נרכש עבור המבוטח בשֹל מצב בריאות ֹלֱקוי שֹל
המבוטח ,אשר אינו מאפשר את טיסתו ֹלישראֹל במועִד
המֱקורי וזאת עֹל פי אישור הרופא המטפֹל וכן כרטיס נסיעה
חִדש עבור מֹלווה אחִד בֹלבִד ,והכֹל עִד ֹלסך הנֱקוב במפרט
הפוֹליסה.
במיִדה והמבוטח ו/או המֹלווה יהיו זכאים ֹלזיכוי בגין ביטוֹל
כרטיס הנסיעה המֱקורי ,ישֹלם המבטח רֱק את ההפרש שבין
מחיר כרטיס הנסיעה החִדש שנרכש עבור המבוטח ו/או
המֹלווה כאמורֹ ,לבין כרטיס הנסיעה המֱקורי.
 3.2הוצאות בחו"ֹל בגין שהות נוספת במֹלון :
 3.2.1ארע ֹלמבוטח היוצא ֹלחו"ֹל בטיוֹל ֱקבוצתי ,בעת היותו
בחו"ֹל בתוך תֱקופת הביטוח ,אירוע המכוסה עֹל פי
פוֹליסה זו ,אשר בגינו נאֹלץ עֹל פי הוראת הרופא
המטפֹל ֹלהפסיֱק את טיוֹלו במסגרת הֱקבוצה הנ"ֹל,
ישא המבטח בהוצאות מֹלונו ברמת המֹלון בו שהה עם
ֱקבוצתו בעת ֱקרות מֱקרה הביטוח עבורו ועבור מֹלווהו
)מֹלווה אחִד בֹלבִד ,בתנאי שהנ"ֹל נשאר עמו(ֹ ,למשך
תֱקופה שֹלא תעֹלה עֹל  7ימים ו/או עִד שובו ֹלישראֹל
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במועִד הֱקרוב ביותר עֹל פי ֹלוח מועִדי הטיסות ,המאוחר
מבין שניהם.
 3.2.2אירע ֹלמבוטח אירוע המכוסה עֹל פי פוֹליסה זו בעת
היותו בחו"ֹל בתוך תֱקופת הביטוח ותמה תֱקופת
הביטוח הכוֹלֹלת עֹל פי תנאי הפוֹליסה ונמסרה ֹלמבטח
חוות ִדעת רופא ,כי אסור ֹלמבוטח עִדיין ֹלטוס ֹלישראֹל
וכי נשֱקפת סכנה ֹלבריאותו וֹלחייו ,ישא המבטח וישפה
את המבוטח בעֹלות הוצאות מֹלון מִדרגת  3כוכבים
כמֱקובֹל בארץ מֱקום שהותו שֹל המבוטח .היה עם
המבוטחֹ ,לאחר תום תֱקופת הביטוח ,מֹלווה כמוגִדר
בס' ֹ 1.24לעיֹל ,אשר ֹלא בא ֹלסעוִד את המבוטח
מישראֹל ,ישפה המבטח גם את המֹלווה בגין עֹלות
הוצאות המֹלון כאמור ֹלעיֹל ,עִד ֹלסך הנֱקוב במפרט
הפוֹליסה עֹל פי חביֹלת הביטוח שנרכשה עֹל-יִדי
המבוטח.
 3.2.3השיפוי האמור בסעיף  3.2זה יינתן אך ורֱק בגין
המבוטח ומֹלווה אחִד בֹלבִד .מוִדגש בזאת ,כי הכיסוי
הביטוחי עֹל פי סעיף  3.2זה יחוֹל ויהא תֱקף אך ורֱק אם
צוין הִדבר במפורש במפרט הפוֹליסה ,עִד ֹלסך הנֱקוב
במפרט הפוֹליסה עבור שהות במֹלון ,עֹל פי חביֹלת
הביטוח שנרכשה עֹל יִדי המבוטח ,ובכֹל מֱקרה ֹלא יחוֹל
עֹל שהות במֹלון בתֱקופה שמעבר ֹלתֱקופת השהות
המרבית בחו"ֹל ֹלכֹל נסיעה ,בהתאם ֹלמפרט.
הפסִד תשֹלומים בגין ביטוֹל או ֱקיצור נסיעה:
 3.3.1ביטוֹל נסיעה :המבטח ישֹלם ֹלמבוטח וישפה אותו
במֱקרה שֹל ביטוֹל הנסיעה בנסיבות שֹלהֹלן ,עֹל אובִדן
פיֱקִדונות שאינם מוחזרים )כוֹלֹל כרטיס הנסיעה
המֱקורי( או תשֹלומים ששוֹלמו מראש או שחֹלה חובה
עֹל המבוטח ֹלשֹלמם עבור שירותי ֱקרֱקע ועִד ֹלסך
כנֱקוב במפרט הפוֹליסה ,עֹל פי חביֹלת הביטוח
שנרכשה עֹל יִדי המבוטח.
ֱ 3.3.2קיצור נסיעה :המבטח ישֹלם ֹלמבוטח במֱקרה שֹל
ֱקיצור נסיעה בנסיבות שֹלהֹלן ,חֹלֱק יחסי שֹל הוצאות
שירותי הֱקרֱקע המתוכננים ,ששוֹלמו מראש ואינם
ניתנים ֹלהחזרה ֹלפי ההזמנות שנעשו ,מחושב באופן
יחסי עבור כֹל יום שֹל הנסיעה המתוכננת שאבִד ,עִד
ֹלסך כנֱקוב במפרט הפוֹליסה.

מוִדגש בזאת ,כי הכיסוי הביטוחי עֹל פי סעיף  3.3זה יינתן אך ורֱק
בגין מבוטח ומֹלווה אחִד בֹלבִד ויחוֹל ויהא תֱקף אך ורֱק במֱקרים
שצוינו בסעיף ֹ 3.3לעיֹל ועִד ֹלסך הנֱקוב במפרט הפוֹליסה ,עֹל פי
חביֹלת הביטוח שנרכשה עֹל יִדי המבוטח.
המבטח ישֹלם תגמוֹלי ביטוח עפ"י סעיפים  3.3.1ו ִ 3.3.2 -דֹלעיֹל
בגין ביטוֹל ֱ/קיצור נסיעה רֱק בגין המֱקרים הבאים:
 .1מחֹלת המבוטח או המֹלווה אותו ,בתנאי שאושפז מי מהם בבית
חוֹלים ֹלפחות  24שעות במהֹלך תֱקופת הביטוח כהגִדרתה בסעיף
ֹ 1.8לעיֹל ,או מות המבוטח או תאונה שֹל המבוטח ,אשר רופא
ֱקבע כי כתוצאה ממנה עֹל המבוטח ֹלבטֹל את הנסיעה וֹלהישאר
בישראֹל ,ורופא מטעם המבטח אישר זאת ,והכֹל בתנאי
שהאירועים הנ"ֹל אירעו באופן בֹלתי צפוי בֹלבִד.
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מוות או אשפוז בֹלתי צפוי שֹל בן משפחה ֱקרוב עֱקב תאונה או
מחֹלה.
חטיפתו שֹל המבוטח או המֹלווה אותו .
ביטוֹל טיסות שֹל שירות מטוסים סִדיר עֱקב מגפה ,אסון טבע
מתמשך ,פרעות ו/או מהומות בארצות היעִד ,המונעות ֱקיום
טיסה.
ביטוֹל נסיעה בתוך תֱקופת הביטוח כהגִדרתה בסעיף ֹ 1.8לעיֹל
אם  14ימים ֹלפני מועִד הנסיעה אירעו בבית המבוטח שריפה,
התפוצצות ,נזֱק בזִדון ,סערה ו/או שיטפון וכן אם נִדרשה נוכחותו
האישית שֹל המבוטח ֹלצורך חֱקירה משטרתית עֱקב פריצה או
ניסיון פריצה ֹלביתו או עסֱקו.

פרֱק  :4חריגים מיוחִדים ֹלפרֱקים ֹ 8 , 5 , 3 , 2 , 1לפוֹליסה

המבטח ֹלא יהא חייב וֹלא ישֹלם תגמוֹלי ביטוח בגין תביעה עֹל פי
פרֱקים ֹ 8 , 5 , 3 , 2 , 1לפוֹליסה ,הנובעת או הֱקשורה בנסיבות
כִדֹלֱקמן:
 4.1א .מצב בריאותי ,שֹל המבוטח ו/או בן משפחה ֱקרוב,
שהטיפוֹל בגינו היה צפוי.
ב .מצב בריאות אשר הרופא המטפֹל המֹליץ ,כי המבוטח ֹלא
ייסע בגינו ֹלחו"ֹל .
ג .מצב בריאות בגינו המבוטח נמצא ברשימת המתנה
ֹלטיפוֹל רפואי ו/או ֹלאשפוז ו/או ֹלניתוח.
ִד .מצב בריאות בגינו היה המבוטח או בן משפחה ֱקרוב
בטיפוֹל רפואי וֹלו תרופתי בֹלבִד ו/או בהשגחה ו/או
במעֱקב ,בעת צאת המבוטח ֹלחו"ֹל או במשך  6חוִדשים
שֱקִדמו ֹלצאתו.
ה  .נסיעה שמטרתה ֱקבֹלת טיפוֹל רפואי .
 4.2הריון ,הריון מחוץ ֹלרחם ,שמירת הריון ,הפֹלהֹ ,ליִדה )ֹלרבות
ֹליִדה מוֱקִדמת( ,טיפוֹל בווֹלִד ,בעובר או בפג ,בין אם בשעת
רכישת הפוֹליסה האישה יִדעה שהיא בהריון ובין אם ֹלאו .
 4.3המבטח ֹלא יהיה אחראי בגין אשפוז והוצאות רפואיות שֹלא
בעת אשפוז עבור פעוֹלות שאינן הכרחיות וִדחופות מבחינה
רפואית ,אשר ניתן ֹלִדחותן עִד שוב המבוטח ֹלישראֹל .
 4.4בכֹל מֱקרה יהא המבטח זכאי ֹלחייב את המבוטח ֹלשוב
ֹלישראֹל ֹלביצוע טיפוֹל או המשך טיפוֹל ,אם חזרתו ארצה
תתאפשר מבחינה רפואית בכֹל עת ,כתנאי ֹלֱקבֹלת תגמוֹלי
הביטוח.
 4.5הטסה רפואית אשר בוצעה שֹלא באמצעות המבטח או
שֹלא עֹל פי אישור מטעמו .
 4.6מחֹלת הכשֹל החיסוני הנרכש ) AIDSאו השתֹלת איבר או
איברים( .
 4.7המבטח ֹלא יכסה הוצאות אשפוז בישראֹל וכן ֹלא יכסה
הוצאות רפואיות שֹלא בעת אשפוז כהמשך ֹלאירוע
המכוסה בחו"ֹלֹ ,למעט כֱקבוע בסעיף ֹ 2.2לעיֹל.
 4.8המבטח ֹלא ישֹלם עבור טיפוֹלים מהסוגים הבאים:
מכנוטרפיה ,נטורופתיה ,היִדרוטרפיה ,הומאופתיה,
פיזיותרפיה )ֹלמעט כנֱקוב בסעיף ֹ 2.2לעיֹל( ,טיפוֹלים
אֹלטרנטיביים ,תכנית מרפא ִדיֱקור )אֱקופונטורה( ,טיפוֹל
עֹל יִדי כירופרֱקט בִדיֱקות ביֱקורת תֱקופתיות ,ניתוח ו/או
טיפוֹל חניכיים ,טיפוֹל שיניים )ֹלמעט טיפוֹל חירום בחו"ֹל
כֱקבוע בסעיף ֹ 2.1לעיֹל( ,הפרעה נפשית או עצבית ,טיפוֹל

ֹלאחר ניתוח ו/או ֹלאחר טיפוֹל חניכיים ,ניתוח ו/או טיפוֹל
ֱקוסמטי -אסתטי )ניתוח פֹלסטי( .
 4.9המבטח ֹלא ישֹלם עבור אביזרים רפואיים או אחרים
מהסוגים הבאים :משֱקפיים ,משֱקפיים אופטיים ,עִדשות
מגע ,מכשיר שמיעה ,תותבות ֹלמיניהן .
חריגים נוספים ומיוחִדים ֹלסעיף  3.3בפרֱק  3 -הפסִד
תשֹלומים בגין ביטוֹל ֱ/קיצור נסיעה:
מבֹלי ֹלגרוע מיתר הוראות הפוֹליסה וחריגיה ,המבטח ֹלא ישֹלם
עבור תביעה הנובעת במישרין או בעֱקיפין מהִדברים הבאים :
ֱ .1קיצור או ביטוֹל נסיעה ,הנובעים כתוצאה מחוֱק או תֱקנה שֹל
רשות מוסמכת ,צו ,הוראת שעה ו/או כֹל הנחיה שֹל רשות
מוסמכת ,מהשהייה או תיֱקון או שינוי שֹל ֹלוח הזמנים הרשום
שֹל חברת התעופה ו/או השייט ו/או התעבורה ,ממחִדֹל במתן
מיִדע עֹל חֹלֱק כֹלשהו שֹל החופשה המתוכננת )ֹלרבות טעות,
מחִדֹל או השמטה( עֹל יִדי כֹל ספֱק שֹל שירות המהווה חֹלֱק
מהנסיעה המתוכננת ,או שֹל סוכן או מארגן נסיעות
שבאמצעותם נרשמה או הוזמנה הנסיעה .
 .2עבור תביעה הנובעת במישרין או בעֱקיפין מאי רצונו שֹל
מבוטח כֹלשהו ֹלצאת ֹלנסיעה ,הנובע ממצבו הכֹלכֹלי או בשֹל
כֹל סיבה אחרת .
 .3עבור הוצאות נסיעה ומימון מחִדש שֹל הנסיעה ֹלארץ כֹלשהי
בחו"ֹל ,בעֱקבות ביטוֹל הנסיעה או ֱקיצורה .
 .4עבור תביעה הנובעת במישרין או בעֱקיפין כתוצאה מכֹל מעשה
בֹלתי חוֱקי או הֹליכים פֹליֹליים שֹל כֹל אִדם שעֹליו נסמכות
תוכניות הטיוֹל.
 .5עבור תביעה הנובעת במישרין או בעֱקיפין ממחִדֹל במתן
הוִדעה ֹלסוכן נסיעות או מארגן טיוֹלים או ספֱק שירותי תחבורה
או שירותי ֹלינה ואכסון ,מיִד משהובהר שיש ֹלבטֹל או ֹלֱקצר את
הנסיעה.
 .6עבור תביעה ֹלהחזר יחסי עבור כרטיס נסיעה ִדו -כיווני מֱקורי,
שנוצֹל רֱק ֹלשם יציאה מישראֹל אך הוחֹלף בכרטיס אחר עֹל יִדי
המוביֹל במֱקרה שֹל שיבה באיחור או ֱקיצור נסיעה או הפסֱקתה
עֹל יִדי המבוטח.
ֱ .7קיצור /ביטוֹל נסיעה בשֹל מותו או אשפוזו שֹל בן משפחה ֱקרוב ,
הנובע ממצב בריאותי שהיה ֱקיים אצֹלו ֹלפני צאת המבוטח
ֹלחו"ֹל )במֱקרה ֱקיצור(/בעת רכישת הביטוח )במֱקרה ביטוֹל(.
 .8הוצאות נסיעה ושהייה בהן נשא המבוטח ואשר היו מוצאות עֹל
יִדו גם אֹלמֹלא ֱקיצור /ביטוֹל הנסיעה.

פרֱק  :5תאונות אישיות

הכיסוי הביטוחי עֹל פי פרֱק זה יחוֹל ויהא תֱקף אך ורֱק אם צוין הִדבר
במפורש במפרט הפוֹליסה ועִד ֹלסך הנֱקוב במפרט הפוֹליסה ,עֹל
פי חביֹלת הביטוח שנרכשה עֹל-יִדי המבוטח.

נגרם ֹלמבוטח בחו"ֹל בתוך תֱקופת הביטוח נזֱק גוף שסיבתו הישירה
והיחיִדה הינה תאונה כהגִדרתה בפרֱק ההגִדרות ֹלעיֹל ,ישוֹלמו
תגמוֹלי הביטוח כִדֹלֱקמן:
 5.1מוות עֱקב תאונה :במֱקרה מות המבוטח עֱקב תאונה,
ישוֹלמו ֹליורשיו החוֱקיים שֹל המבוטח ,או ֹלמנהֹלי עזבונו
או ֹלמבצעי צוואתו ,תגמוֹלי ביטוח בסך הנֱקוב במפרט
הפוֹליסה עֹל פי חביֹלת הביטוח שנרכשה עֹל יִדי המבוטח.

5.2

בכפוף ֹלתנאי הפוֹליסה ,עֹל פי חביֹלת הביטוח שנרכשה עֹל
יִדי המבוטח ,מובהר כי בכֹל מֱקרה ,תגמוֹלי הביטוח עֹל פי
ס"ֱק זה ֹלא יחוֹלו ֹלגבי מבוטחים שטרם מֹלאו ֹלהם  18שנה
במועִד האירוע התאונתי או מבוטחים שבמועִד האירוע
התאונתי מֹלאו ֹלהם  70שנה.
נכות צמיתה מֹלאה עֱקב תאונה :במֱקרה שֹל נכות צמיתה
מֹלאה עֱקב תאונה ישֹלם המבטח ֹלמבוטח אחוזים כמפורט
בטבֹלה שֹלהֹלן מהסכום הנֱקוב במפרט הפוֹליסה עֹל פי
חביֹלת הביטוח שנרכשה עֹל יִדי המבוטח.
הכיסוי ֹלמבוטח שבמועִד האירוע התאונתי טרם מֹלאו ֹלו 18
שנים יהא  50%מהסכום ביחס ֹלמבוטח בגיר כאמור ֹלעיֹל
ועֹל פי חביֹלת הביטוח שנרכשה עֹל יִדי המבוטח.

אחוז מן הסכום
אחוז מן הסכום אבר הגוף
איבר הגוף
הנֱקוב במפרט
הנֱקוב במפרט
שמאֹל
ימין
65%
75%
50%
זרוע
עין אחת
55%
65%
100%
אמה
שתי עיניים
50%
60%
50%
כף יִד
אוזן אחת
20%
25%
100%
בוהן כף יִד
שתי אוזניים
12%
אצבע כף יִד 15%
60%
רגֹל )מתחת ֹלברך(
10%
12%
70%
אמת כף יִד
ירך
8%
ֱקמיצת כף יִד 10%
50%
כף הרגֹל
10%
12%
5%
זרת כף יִד
בוהן רגֹל
3%
אצבע רגֹל אחרת
• האחוזים המצוינים בטבֹלה ֹלעיֹל ,מתייחסים ֹל  100% -נכות
צמיתה שֹל אותו איבר.
• במֱקרה שֹל נכות צמיתה חֹלֱקית ,כֹלומר נכות שֹל פחות מ100% -
ֹלגבי אחִד האיברים המצוינים בטבֹלה ,ישוֹלם שיעור יחסי שֹל
סכום הביטוח הֱקבוע ביחס ֹלאותו איבר )ִדוגמא מספרית :נכות
צמיתה חֹלֱקית שֹל  20%בכף יִד ימין ) - (60%המוטב יהיה זכאי
ֹלתשֹלום שֹל  12%מהסכום הנֱקוב במפרט ).(60%* 20% = 12%
נכות הֱקיימת ֹלפני התאונה תופחת בעת ֱקביעת שיעור הנכות
עֹל פי פרֱק זה.
• איבר שמאֹל שֹל איטר יִד ימין יחושב כאיבר ימין עֹל פי הטבֹלה
הנ"ֹל.
• במֱקרה שֹל נכות צמיתה ֹלגבי איבר אשר ֹלא צוין בטבֹלה ֹלעיֹל,
ישוֹלם שיעור מתוך סכום הביטוח המֹלא הנֱקוב במפרט הפוֹליסה
בהתאם ֹלשיעורי הנכות שיֱקבע עֹל יִדי רופא מומחה.
5.3

אובִדן מוחֹלט שֹל כושר עבוִדה עֱקב תאונה שאירעה בחו"ֹל:
 5.3.1המבטח ישֹלם ֹלמבוטח בישראֹל פיצוי שבועי ֱקבוע
ומוערך מראש בגין אובִדן מוחֹלט שֹל כושר עבוִדתו שֹל
המבוטח כמוגִדר בסעיף  1.30בפרֱק ההגִדרות ,אם אי
הכושר המוחֹלט הנ"ֹל נגרם ֹלמבוטח עֱקב אירוע
תאונתי בתוך תֱקופת הביטוח בעת היותו בחו"ֹל ,אוֹלם
רֱק כֹל עוִד המבוטח הינו במצב שֹל אובִדן מוחֹלט שֹל
כושר עבוִדה כאמור.
 5.3.2הפיצוי השבועי אותו ישֹלם המבטח ֹלמבוטח בישראֹל
יהא בסך הנֱקוב במפרט הפוֹליסה ֹלכֹל שבוע בו יהא
המבוטח במצב שֹל אובִדן מוחֹלט שֹל כושר עבוִדה,

החֹל מהיום ה 21 -שֹלאחר שובו ֹלישראֹל וֹלתֱקופה שֹלא
תעֹלה עֹל  365ימים ממועִד זה.
 5.3.3היה האירוע התאונתי בחו"ֹל תאונת ִדרכיםֹ ,לאיחוֹל
האמור בסעיף ֹ 5.3.2לעיֹל ,וישוֹלם ֹלמבוטח עֹל יִדי
המבטח פיצוי שבועי בסך  50אחוזים מהנֱקוב במפרט
הפוֹליסה ֹלכֹל יום ,החֹל מהיום ה 21 -שֹלאחר שובו
ֹלישראֹל וֹלתֱקופה שֹלא תעֹלה עֹל  180ימים ממועִד זה.
ֹ 5.3.4למען הסר ספֱק ,מבוטח אשר ֹלא עבִד במועִד צאתו
ֹלחו"ֹלֹ ,לא יפוצה עפ"י סעיף  5.3זה ,עֹל כֹל סעיפי
המשנה שבו.
החברה תהיה זכאית בכֹל עת ֹלבצע בִדיֱקה באופן סביר ,עֹל פי
שיֱקוֹל ִדעתה ,ביחס ֹלמצבו הרפואי שֹל המבוטח ֹלאחר שהוגשה
תביעה ֹלֱקבֹלת תגמוֹלי ביטוח ֹלפי סעיף  5.3זה.

חריגים

עֹל פרֱק זה יחוֹלו כֹל החריגים הֱקבועים בפרֱק  4וכֹל החריגים
הֱקבועים בפרֱק החריגים הכֹלֹליים  -פרֱק  9עֹל כֹל סעיפי המשנה
שבהם.

פרֱק  :6חבות כֹלפי צִד שֹלישי

הכיסוי הביטוחי עֹל פי פרֱק זה יחוֹל אך ורֱק אם צוין במפורש
במפרט הפוֹליסה ועִד ֹלסך הנֱקוב במפרט הפוֹליסה ,עֹל פי חביֹלת
הביטוח שנרכשה עֹל יִדי המבוטח.
המבטח ישפה את המבוטח בגין חבותו החוֱקית כֹלפי צִד שֹלישי  ,עֹל
פי פסֱק ִדין סופי וחֹלוט שֹל בית משפט מוסמך ,ובֹלבִד שגבוֹל
האחריות ֹלא יעֹלה עֹל הסך כנֱקוב במפרט הפוֹליסה ,עֹל פי חביֹלת
הביטוח שנרכשה עֹל יִדי המבוטח ,וזאת עבור נזֱק גוף או רכוש ,אשר
אירעו בחו"ֹל בתֱקופת הביטוח .תנאי ֹלֱקיום התחייבות זו ע"י המבטח
הנה התאמת חבות המבוטח כֹלפי צִד ג' ֹלהגִדרתה בפֱקוִדת הנזיֱקין
בישראֹל.
חריגים ֹלפרֱק  - 6חבות כֹלפי צִד שֹלישי:
ֹלא ישוֹלמו תגמוֹלי ביטוח ֹלפי פרֱק זה כאשר חבותו שֹל המבוטח
כֹלפי צִד שֹלישי הינה אחת מהחבויות ֹלהֹלן או נובעת במישרין או
בעֱקיפין מהן:
 .1חבות מעביִדים ,חבות חוזית או חבות כֹלפי בן משפחה ֱקרוב שֹל
המבוטח ,חבות עֱקב בעֹלות או החזֱקה בֱקרֱקע או במבנים
)ֹלמעט כאשר השימוש הוא רֱק ֹלשם מגורים באופן זמני(.
 .2חבות עֱקב מעשה מכוון ,מעשה בזִדון או מעשה בֹלתי
חוֱקי ,חבות בגין נזֱקים שנגרמו עֹל-יִדי בעֹלי חיים השייכים או
הנמצאים בשֹליטתו ,בהשגחתו או תחת השגחתו שֹל המבוטח.
 .3חבות עֱקב משֹלח יִד ,עסֱק או מֱקצוע.
 .4חבות עֱקב בעֹלות או חזֱקה או שימוש בכֹלי תעבורה מכֹל סוג
שהואֹ ,לרבות כֹלי רכב  ,כֹלי טייס או כֹלי שיט.
 .5חבות כתוצאה מעיסוֱק בספורט אתגרי ו/או ספורט חורף
כמפורט בסעיף ֹ 9.7להֹלן ,וזאת אף אם המבוטח רכש במסגרת
פוֹליסה זו כיסוי ֹלספורט אתגרי ו/או ספורט חורף עֹל פי פרֱק 8
ֹלהֹלן.
 .6כֹל החריגים ֹלפרֱק כבוִדה בפוֹליסה זו )פרֱק ֹ 7להֹלן( ,יחוֹלו גם עֹל
נזֱקי רכוש במסגרת חבות כֹלפי צִד שֹלישי.

פרֱק  :7כיסויים נוספים

הכיסוי הביטוחי עֹל פי פרֱק זה יחוֹל אך ורֱק אם צוין במפורש
במפרט הפוֹליסה ,ועִד ֹלסך הנֱקוב במפרט הפוֹליסה ,עֹל פי חביֹלת
הביטוח שנרכשה עֹל יִדי המבוטח ,בכפוף ֹלתנאי הפוֹליסה וחריגיה.
הכיסוי ביחס ֹלמבוטח עִד גיֹל  18הינו מחצית הסכומים הנֱקובים
בפרֱק זה ביחס ֹלמבוטח בגיר.
 7.1כבוִדה )מטען אישי נֹלווה( :המבטח ישפה את המבוטח
במֱקרה שֹל אובִדן ,גניבה או נזֱק ,שארע ֹלמטענו הנֹלווה שֹל
המבוטח בנסיעה ,בתוך תֱקופת הביטוח כהגִדרתה בסעיף
ֹ 1.8.2לעיֹל ,עִד ֹלסך מרבי הנֱקוב במפרט הפוֹליסה )ביחס
ֹלכבוִדה ו/או ביחס ֹלכֹל פריט בנפרִד( ,אך ֹלא יותר מערכו
הממשי שֹל המטען האישי הנֹלווה כאמור )בניכוי בֹלאי(.
 7.2גניבת כבוִדה מרכב או מתא שמירת חפצים :במֱקרה שֹל
גניבת מטען אישי מרכב )פרט ֹלרכב ציבורי(ֹ ,לרבות במֱקרה
שֹל גניבת המטען במהֹלך ותוך גניבת הרכב עצמו ו/או מתא
שמירת חפצים מוגבֹל ֹלסכום הנֱקוב במפרט הפוֹליסה עֹל פי
חביֹלת הביטוח שנרכשה עֹל יִדי המבוטח.
 7.3כיסוי בגין ִדברי ערך :במֱקרה שֹל אובִדן ,גניבה או נזֱק ֹלִדברי
ערך כהגִדרתם בסעיף ֹ 1.29לעיֹל ,אחריות המבטח מוגבֹלת
ֹלסכומים הנֱקובים במפרט הפוֹליסה.

חריגים עֹל פי הסעיפים :7.3 - 7.1
המבטח ֹלא ישֹלם תגמוֹלי ביטוח עֹל פי סעיפים ֹ 7.3- 7.1לעיֹל
.1
בגין תביעות הנובעות או הֱקשורות ב:
כסף מזומן ,המחאות מכֹל סוג ,בוֹלים ,סרטי ציֹלום ,כרטיסים
•
ֹלמיניהם )כרטיסי טיסה ,תעוִדות ורישיונות ֹלמיניהם ,כרטיסי
אשראי ,רכבת ,אוטובוס ,תיאטרון ומופעים אחרים וכיו"ב(,
תוכנת מחשבִ ,דיסֱקים  ,תֱקֹליטורים ,כֹל מכשיר המשמש גם
כטֹלפון סֹלוֹלארי ואביזריו ,אובִדן או נזֱק ֹלכֹלי עבוִדה עסֱקיים
ו/או טובין מסחריים כוֹלֹל ִדוגמאות עסֱקיות ,מסמכים
עסֱקיים ומסחריים ,שרטוטים כֹלשהם ,משֱקפיים ,עִדשות
מגע ,מכשירים ואביזרים רפואיים ֹלרבות שיניים תותבות,
מכשיר שמיעה ,תרופות )כמטען( ,מטריה ,שמשיהִ ,דברי
אומנות  ,חפץ שביר ,בשמים ,והכֹל בין אם הנזֱק ו/או האובִדן
ארע/ו ֹלפריט בנפרִד או במסגרת המטען כוֹלו.
בֹלאי רגיֹל ,שחיֱקה ,התבֹלות הִדרגתית ,שבר או ֱקֹלֱקוֹל מכני
•
או חשמֹלי ,נזֱק הנגרם עֹל יִדי עש ,תוֹלעת ,החרמה ,הפֱקעה ,
נזֱק ֹלמזווִדה או ֹלתיֱק נסיעות ֹלמעט במֱקרה שֹל גניבה או
אש.
אובִדן או נזֱק הנגרם ֹלִדברי הערך הבאים :מתכת יֱקרה,
•
יהֹלום ,תכשיטים ,אבן חן ,שעון ,ציוִד אֹלֱקטרוני או אופטי,
מצֹלמה ואביזריה ,ציוִד ציֹלום ֹלמינהו ,מחשבים וציוִד מחשב
)ֹלרבות אמצעי אחסון מיִדע( ,אשר הוחזֱקו שֹלא עֹל גופו שֹל
המבוטח או שֹלא בתיֱק יִד הצמוִד אֹליו.
נזֱק הנגרם ברשֹלנות המבוטח או שהמבוטח ֹלא נֱקט
•
אמצעים סבירים ֹלמניעתו ו/או ֹלהֱקטנתו.
אובִדן ,נזֱק או גניבה הנובעים מעיכוב ,מתפיסה ,מהחרמה
•
או השמִדה עֹל-יִדי רשויות המכס או כֹל רשות רשמית אחרת,
ֹלרבות חברת תעופה ,ספנות וכיוצ"ב.

נזֱק הנגרם כתוצאה מכתמים ,שפיכת חומר ונוזֹלים או מזון
•
עֹל כבוִדת המבוטחֹ ,לכֹלוך וחריכה.
במֱקרה שהרכוש הניזוֱק היה חִדש וביִדי המבוטח ֱקבֹלות
.2
ֱקניה המעיִדות עֹל כך ,יוערך הנזֱק עֹל יִדי המבטח )ֹלֹלא ניכוי
בֹלאי( ,אוֹלם מסכום הפיצוי ינוכה מס ערך מוסף הנהוג
במִדינה בה נרכש המוצר .במֱקרה שאין ברשות המבוטח
ֱקבֹלות ֱקניה מֱקוריות ,יוערך ערכו שֹל הרכוש הניזוֱק עֹל יִדי
המבטח ,אוֹלם בכֹל מֱקרה יהיה התשֹלום המרבי שישוֹלם
בגין אובִדן או נזֱק ֹלמטען כֹלשהו ,ערכו שֹל הפריט כחִדש
בניכוי בֹלאי שֹלא יפחת מ .35% -
במֱקרה שֹל כבוִדה שהייתה בחזֱקת מוביֹל אווירי או יבשתי
.3
או שהייתה באחריות צִד שֹלישי ,תהא חובת המבוטח
ֹלהפנות התביעה ֹלמוביֹל או ֹלצִד שֹלישי כאמור ,והמבטח
ישפה את המבוטח רֱק בגין הנזֱק שמעֹל ֹלסכום הפיצוי
שישוֹלם עֹל יִדי המוביֹל ו/או צִד שֹלישי כאמור ,ובכֹל מֱקרה
עִד ֹלגבוֹל אחריותו שֹל המבטח עֹל פי פוֹליסה זו.
המבטח ֹלא יהיה אחראי ֹלנזֱקים תוצאתיים ו/או עֱקיפים
.4
כֹלשהם.
 7.4עיכוב בהגעת כבוִדה :במֱקרה שחֹל עיכוב העוֹלה עֹל מספר
השעות כנֱקוב במפרט הפוֹליסה בהגעת כבוִדתו שֹל המבוטח
ֹליעִדו בחו"ֹל -כבוִדה שמסר ֹלחברת התעופה או השייט ֹלשם
הובֹלתה באותה הנסיעה בה נוסע המבוטח ,ישפה המבטח
את המבוטח בגין ההוצאות הִדחופות והנחוצות בֹלבִד
הנובעות בשֹל העיכוב בהגעת הכבוִדה כאמור ,שהוציא
המבוטח בפועֹל ֹלרכישת חפצים ובגִדים חיוניים ,ובֹלבִד
שנרכשו עֹל יִדו בתוך  72שעות ממועִד הגעתו ֹליעִדו וֹלא
יאוחר ממועִד הגעת הכבוִדה ֹליעִדה ,והכֹל עִד ֹלסכום הנֱקוב
במפרט הפוֹליסה ובכפוף ֹלמסירת ֱקבֹלות הֱקניה המֱקוריות
שֹל החפצים והבגִדים החיוניים כאמור ֹליִדי המבטח ,ובניכוי
הסכום שפוצה בגין העיכוב מחברת התעופה או השייט.
מוִדגש בזאת ,כי הכיסוי הביטוחי ֹלפי סעיף זה יחוֹל ויהא
תֱקף רֱק אם צוין כך במפורש במפרט הפוֹליסה ,עֹל פי חביֹלת
הביטוח שנרכשה עֹל יִדי המבוטח.
 7.5אובִדן או גניבת ִדרכון :במֱקרה שֹל אובִדן או גניבת ִדרכונו
הישראֹלי שֹל המבוטח בחו"ֹל ,ישפה המבטח את המבוטח
בגין ההוצאות הנחוצות והסבירות שהוציא המבוטח בפועֹל
בֱקשר עם השגת ִדרכון חִדש בחו"ֹל ,עִד ֹלסכום כנֱקוב
במפרט הפוֹליסה ,עֹל פי חביֹלת הביטוח שנרכשה עֹל-יִדי
המבוטח ובכפוף ֹלחריגים הבאים:
חריגים ֹלסעיף  - 7.5אובִדן או גניבת ִדרכון :
המבטח ֹלא ישֹלם תגמוֹלי ביטוח עֹל פי סעיף  7.5בגין אובִדן או
גניבת ִדרכון בנסיבות כִדֹלֱקמן:
• תפיסה או החרמה שֹל ִדרכון המבוטח וכן מעצר ,מאסר או
עיכוב כֹלשהו שֹל המבוטח ביִדי רשויות מוסמכות בחו"ֹל )ֹלרבות
משטרה ומכס(.
• במיִדה והִדרכון נגנב ,והמבוטח ֹלא ִדיווח עֹל כך ֹלרשויות
המשטרה בחו"ֹל בתוך  24שעות ממועִד גיֹלוי הגניבה.
במֱקרה גניבת ִדרכון ,עֹל המבוטח ֹלהמציא ֹלמבטח אישור
רשמי מאת רשויות המשטרה במֱקום גניבת הִדרכון בחו"ֹל ,עֹל
הגשת תֹלונה בגין הגניבה.

• הִדרכון הושאר ֹלֹלא השגחה ,אֹלא אם הושאר בחִדר נעוֹל בו
מתארח המבוטח )חִדר מֹלון או ִדירה( ,וֹלא ניתן היה ֹלהפֱקיִד את
הִדרכון ֹלשמירתו בכספת בית המֹלון.
 7.6הוצאות תֱקשורת ותחבורה :אירע ֹלמבוטח אירוע בהיותו
בחו"ֹל בתוך תֱקופת הביטוח ,ישא המבטח וישפה את המבוטח
בגין הוצאות סבירות שֹל תֱקשורת טֹלפונית ממֱקום האירוע
בחו"ֹל ֹלביתו בישראֹל או ֹלמספר טֹלפון אחִד אחר בישראֹל וכן
עבור מוניות ,הנִדרשות ֹלהעברת המבוטח ממֱקום הימצאו
ֹלטיפוֹלים רפואיים ֹלפי הוראת רופא בחו"ֹל ,והכֹל בכפוף
ֹלהצגת ֱקבֹלות מֱקוריות ,ועִד ֹלסך הֱקבוע במפרט הפוֹליסה,
עֹל פי חביֹלת הביטוח שנרכשה עֹל-יִדי המבוטח.
 7.7שחזור מסמכים עסֱקיים :המבטח ישפה את המבוטח בגין כֹל
הוצאה הנוגעת ֹלשחזור מסמכים עסֱקיים כמוגִדר בסעיף
ֹ 1.31להגִדרות ֹלעיֹל ועִד ֹלסך מרבי שֹלא יעֹלה עֹל הסך הנֱקוב
במפרט הפוֹליסה.
 7.8עיכוב נסיעה :אם חֹל עיכוב העוֹלה עֹל מספר השעות כנֱקוב
במפרט הפוֹליסה ,ביציאת המבוטח מישראֹל ֹלחו"ֹל ו/או בשובו
מחו"ֹל ֹלישראֹל ,בטיסה סִדירה בֹלבִד )ֹלהבִדיֹל מטיסת שכר -
אשר אין כיסוי בגינה( ,ביחס ֹלמועִד הנסיעה הֱקבוע מראש
בכרטיס הנסיעה המֱקורי וזאת בשֹל שביתה ,סכסוך עבוִדה,
תנאי מזג אויר ֱקשים או תֱקֹלה מכאנית במטוס ,ישֹלם
המבטח ֹלמבוטח פיצוי בסך הנֱקוב במפרט הפוֹליסה.
תנאי מהותי ֹלתשֹלום תגמוֹלי ביטוח עֹל פי סעיף זה הוא
המצאת אישור ֹלמבטח עֹל יִדי המבוטח מאת חברת
התעופה ו/או השייט ו/או כֹל אמצעי תעבורה אחר ,עֹל ִדבר
העיכוב כאמור ,משך העיכוב וסיבתו .
מוִדגש בזאת ,כי הכיסוי הביטוחי עֹל פי סעיף זה יחוֹל ויהא
תֱקף אך ורֱק אם צוין כך במפורש במפרט הפוֹליסה ,עִד ֹלסך
הנֱקוב במפרט הפוֹליסה ,ועֹל פי חביֹלת הביטוח שנרכשה עֹל
יִדי המבוטח.
חריגים ֹלסעיף  7.8 -עיכוב נסיעה :
המבטח ֹלא ישֹלם תגמוֹלי ביטוח עֹל פי סעיף  7.8שִדֹלעיֹל
בגין עיכוב בטיסה אשר נגרם בשֹל :
איחור שֹל המבוטח ֹלטיסהֹ ,לרבות טיסת המשך.
•
שביתה או סכסוך עבוִדה ,אשר היו ֱקיימים במועִד רכישת
•
כרטיס הנסיעה ֹלטיסה .
 7.9החזר השתתפות עצמית  -ביטוח ִדירה :היתה ברשות
המבוטח עֹל פי פוֹליסה זו ,פוֹליסת ביטוח ִדירה בחברת ביטוח
ישראֹלית כֹלשהי מורשית כִדין ,הכוֹלֹלת כיסוי בגין פריצה
ֹלִדירת המגורים שֹל המבוטח ,ובעת שהותו בחו"ֹל בתוך
תֱקופת הביטוח אירעה פריצה ֹלביתו ,המכוסה עֹל פי פוֹליסת
ביטוח הִדירה כאמור ,אשר בגינה חב המבוטח בתשֹלום
השתתפות עצמית ,ישפה המבטח את המבוטח בסכום
ההשתתפות העצמית ששיֹלם ,ועִד ֹלסך המרבי הנֱקוב
במפרט פוֹליסה זו.

פרֱק  :8הרחבות

פרֱק זה מהווה פרֱק הרחבות ,אשר ייעשו עֹל פי בחירת המבוטח .כֹל
הרחבה תהא בתוֱקף אך ורֱק ֹלגבי מבוטח/ים אשר רכשו את
הכיסויים המפורטים בפרֱק זה יהיו תֱקפים אך ורֱק אם נרכשו עֹל-יִדי
המבוטח תמורת ִדמי ביטוח נוספים ואם צוין כך במפורש במפרט
הפוֹליסה ,עִד ֹלסך הנֱקוב במפרט הפוֹליסה ועֹל פי חביֹלת הביטוח
שנרכשה עֹל יִדי המבוטח.
 .1כיסויים מיוחִדים וייחוִדיים ֹלספורט אתגרי וֹלספורט חורף
 .2ביטוח מחשב אישי נישא
 .1הרחבה ֹלכיסוי ספורט אתגרי וספורט החורף כמוגִדר ֹלהֹלן,
מבטֹלת רֱק את החריגים בנושאים אֹלה ,הֱקבועים בחריגים
הכֹלֹליים ,ובכך מאפשרת ֹלמבוטח ֹליהנות מכיסוי ביטוחי גם בעת
שהינו מבצע פעיֹלויות ספורטיביות חריגות והשתתפות
בפעיֹלויות ספורט חורף וספורט אתגרי כמוגִדר בפרֱק זה.
תשומת הֹלב  ,כי הכיסוי עֹל פי חביֹלה זו ֹלהוצאות רפואיות בעת
אשפוז וֹלהוצאות רפואיות שֹלא בעת אשפוז )פרֱקים (1-2
ֹלאירוע הנוגע ֹלפעיֹלויות הנ"ֹל ,מוגבֹל ֹלסך הנֱקוב במפרט
הפוֹליסה ביחס ֹלהרחבת הכיסוי ֹלספורט אתגרי וֹלספורט חורף.
מוִדגש כי גבוֹל האחריות בגין ספורט אתגרי ו/או ספורט חורף
הינו כֹלוֹל בסך המֹלא הנֱקוב כגבוֹל האחריות הכֹלֹלי המרבי
במפרט הפוֹליסה.
 .2הגִדרות
 2.1ספורט אתגרי :פעיֹלות ספורטיבית שהנה אחת או יותר
מאֹלה :צֹליֹלת עומֱק עִד עומֱק שֹל  20מטר מתחת ֹלפני
הים )בתנאי שהמבוטח הנו בעֹל רישיון צֹליֹלה מתאים
ותֱקף כחוֱק או שהנו צוֹלֹל בֹליווי מִדריך מוסמך בהתאם
ֹלחוֱק הצֹליֹלה הספורטיבית ,תשֹל"ט  1979 -או עֹל פי
החוֱק/ים המֱקביֹלים המחייבים בארץ ביצוע הצֹליֹלה(,
טיפוס הרים בעזרת חבֹלים ,סֱקי מים ,הפעֹלת אופני-ים,
טיפוס עֹל צוֱקים או גֹלישה מהם )סנפֹלינג( בֹליווי מִדריך
מוסמך ,גֹלישת אוויר ,גֹלישת גֹלים ,בנג'י ,רפטינג ,צניחה
)בתנאי שהצניחה מאורגנת ומתבצעת ע"י מפעיֹל מוסמך
ושמטרתה אינה ֱקפיצה ֹלמטרת ֱקביעת שיא ו/או תחרות(,
ריחוףִ /דאייה בעזרת מצנחים .במסגרת זו ֹלא יכוסו
ֱקפיצות ֹלמיניהן )ובכֹלֹל זה ֱקפיצות מבניינים ,אנטנות,
גשרים ,הרים וצוֱקיםֱ ,קפיצות ֹלשם פעֹלוֹלים וכיו"ב(.
 2.2ספורט חורף :גֹלישת סֱקי שֹלג ,הן באמצעות מגֹלשיים והן
באמצעות סֱקייטבורִד ,סֱקי שֹלג המהווה ֱקרוס ֱקאנטרי או
החֹלֱקה במזחֹלות או כֹל פעיֹלות ספורט הֱקשורה
בהחֹלֱקה בשֹלג ,החֹלֱקת שֹלג מחוץ ֹלאישורים המורשים
ֹלכך ע"י אתר הסֱקי ו/או הגֹלישה ו/או הרשות המוסמכת
ֹלעניין ,החֹלֱקה ו/או גֹלישת סֱקי ֹלמטרות הנאה ,גֹלישה עֹל
מגֹלש אחִד ,גרירת גוֹלש ,הֹליכה בשֹלג ,טיפוס שֹלג עִד
ֹלגובה מרבי שֹל  6,000מטר ,החֹלֱקה בֱקרח.
 .3התחייבויות המבטח
 3.1ספורט אתגרי :המבטח ישא בכֹל המחויבויות הֱקבועות
בפרֱקי הפוֹליסה  ,3 ,2 ,1ו 5-ויכסה כֹל אירוע כהגִדרתו ֹלעיֹל
בפרֱק זה גם ֹלגבי אירועים המוגִדרים בפרֱק זה כספורט
אתגרי ,וזאת עִד ֹלגבוֹל האחריות הנֱקוב במפרט הפוֹליסה
ביחס ֹלספורט אתגרי .
אשר עֹל כן ,כֹל החריגים המופיעים בסעיף  9.7בפרֱק 9

)החריגים כֹלֹליים( ֹלא יחוֹלו עֹל אירוע אשר ארע במהֹלך
תֱקופת הביטוח ,המהווה ספורט אתגרי.
 3.2ספורט חורף :המבטח ישא בכֹל המחויבויות הֱקבועות
בפרֱקים  ,3 ,2 ,1וֹ 5-לפוֹליסה ֹלכיסוי כֹל אירוע כהגִדרתו
ֹלעיֹל בפרֱק זה המהווה ספורט חורף ,וזאת עִד ֹלגבוֹל
האחריות הנֱקוב במפרט הפוֹליסה ביחס ֹלספורט חורף.
אשר עֹל כן כֹל החריגים המופיעים בסעיף ֹ 9.7להֹלן בפרֱק
) 9החריגים הכֹלֹליים( ֹלא יחוֹלו עֹל אירוע אשר ארע
במהֹלך תֱקופת הביטוח המהווה ספורט חורף.
עֹל סעיף  3זה יחוֹלו כֹל יתר החריגים הֱקבועים בפרֱקים 4
וֹ 9 -לפוֹליסה זו )הן ביחס ֹלספורט אתגרי וספורט חורף(
ֹלמעט סעיף  9.7כאמור.
 .4הרחבה ֹלאובִדן או גניבה שֹל מחשב אישי נישא

מבוא

 4.1בנוסף ֹלכיסוי הֱקבוע בפוֹליסת  AIG Business Travelבפרֱק 7
)כבוִדה  -במסגרת הכיסוי ֹלִדברי ערך( ,ישפה המבטח את
המבוטח בגין אובִדן או גניבה שֹל מחשב אישי נישא ,אם
האובִדן או הגניבה הנ"ֹל אירעו בחו"ֹל בתוך תֱקופת הביטוח.
 4.2סכום השיפוי המירבי אשר ישוֹלם ע"י המבטח ֹלמבוטח ,הן
כִדבר ערך והן עֹל פי סעיף זהֹ ,לא יעֹלה עֹל הסך הנֱקוב
במפרט הפוֹליסה ,ובתנאי כי התֱקיימו התנאים הבאים
במצטבר:
• המבוטח רכש מחשב אישי נישא כתחֹליף ֹלמחשב האישי
הנישא שנגנב או אבִד.
• עברו פחות משנתיים ממועִד רכישתו הראשונה שֹל המחשב
האישי הנישא שאבִד או נגנב.
אם המבוטח אינו יכוֹל ֹלהוכיח את מועִד רכישת המחשב שאבִד
או נגנב או שמועִד רכישתו עֹלה עֹל שנתיים ,ישוֹלמו תגמוֹלי
הביטוח עֹל בסיס הערך הממשי שֹל המחשב האישי הנישא
שאבִד או שנגנב בניכוי פחת שֹלא יפחת מ.25% -
 4.3חריגים ֹלהרחבה ֹלמחשב אישי נישא :בנוסף ֹלחריגים
הכֹלֹליים שבפוֹליסה וֹלחריגים המיוחִדים ֹלסעיף כבוִדה
בפרֱק  ,7אשר יחוֹלו במֹלואם עֹל כיסוי ֹלפי סעיף  4זהֹ ,לא
ישוֹלמו תגמוֹלי ביטוח ֹלפי ההרחבה ֹלמחשב אישי נישא
ֹלעיֹל בכֹל אחִד מהמֱקרים הבאים:
• ֱקורוזיה ,חֹלוִדה ,נזֱק חֹלֱקי ֹלמחשב ,נזֱק או ֹליֱקוי בגֹלֹל פגם
בייצור אובִדן או נזֱק ֹלאמצעי מאגר הנתונים.
• אובִדן או נזֱק המכוסה עֹל פי תעוִדת אחריות שֹל היצרן או
הספֱק או עֹל פי כֹל ִדין אחר .אבִדן ו/או נזֱק או גניבה שֹל
מחשב אישי נישא מרכב ֹלרבות במֱקרה שֹל גניבת הרכב עֹל
תכוֹלתו או מגניבה מתוך תא ֹלשמירת חפצים.
• אובִדן ו/או נזֱק או גניבה ֹלמחשב אישי נישא שֹלא הוחזֱק
בתיֱק הצמוִד ֹלמבוטח.

פרֱק  :9חריגים כֹלֹליים ֹלפוֹליסה

מבֹלי ֹלפגוע בחריגים הֱקבועים בכֹל פרֱק בפוֹליסה זו ובנוסף
עֹליהםֹ ,לא ישֹלם המבטח תגמוֹלי ביטוח ֹלפי פוֹליסה זו בגין
תביעה/ות הנובעת/ות מכֹל אחִד מהמֱקרים הבאים או שארעה
במהֹלכם או בֱקשר אֹליהם.
 9.1רעיִדת אִדמה ,התפרצות ווֹלֱקנית ,ביֱקוע גרעיני ,היתוך
גרעיני או זיהום רִדיואֱקטיבי ,חומרים ביוֹלוגים ,כימיים או
מֹלחמתיים.

 9.2טיסה או שייט שֹלא כנוסע בשירות מטוסים אזרחי/שייט
מסחרי והמאושר עֹל יִדי השֹלטונות.
 9.3השתתפות פעיֹלה שֹל המבוטח בפעוֹלה במהפכה ,מרִד,
פרעות ,מהומות ,חבֹלה ,טרור ,שביתה ,שימוש בכֹלי נשֱק,
פעיֹלות בֹלתי חוֱקית.
 9.4מֹלחמה ,תֱקיפה ,פעוֹלת אויבים זרים או עוינים )בין
שהוכרזה מֹלחמה ובין שֹלא( ,מֹלחמת אזרחים ,הפגנה
ומהומות אזרחיות ,החרמה ,השהייה ,הֹלאמה ,הפֱקעה,
הפיכה ,מרִד ,כוח צבאי ,שביתה ,פעוֹלה בֹלתי חוֱקית או
מהפכנית ,מעשה פֹליֹלי ,הריסה או נזֱק ֹלרכוש עֹל פי או
בהתאם ֹלצו ,חוֱק או תֱקנה שֹל ממשֹלה או רשות ציבורית או
רשות מֱקומית .
מובהר במפורש ,כי פוֹליסה זו תכסה אירועים עֱקב טרור ו/או
פעיֹלות אויבים זרים ו/או גורמים עוינים  ,בתנאי שהמבוטח
ֹלא נטֹל חֹלֱק פעיֹל בפעוֹלות אֹלה ו/או ֹלא היה בשירות פעיֹל
בצה"ֹל או בכֹל רשות ביטחונית אחרת בזמן שאירעו .
 9.5אירוע שנגרם כתוצאה ממשֹלח יִד שֹל המבוטח.
 9.6איבוִד ֹלִדעת או ניסיון ֹלכך .
 9.7כֹל פעיֹלות ספורטיבית אתגרית ופעיֹלות ספורט חורף,
ֹלרבות פעיֹלות המוגִדרת בפרֱק ֹ 8לפוֹליסה זו ובנוסף ,בֹלי
ֹלפגוע בכֹלֹליות האמור וֹלהִדגשת האמור בתחיֹלה ,טיפוס
הרים בעזרת חבֹלים,צֹליֹלה ,סֱקי מים ,שימוש באופנוע ים,
טיפוס עֹל צוֱקים או גֹלישה מהם )סנפֹלינג( גֹלישת אוויר,
גֹלישת גֹלים ,בנג'י ,רפטינג ,צניחה ,ריחוףִ/דאייה בעזרת
מצנחים ,אימון או הִדרכה ֹלכֹל הפעיֹלויות המפורטות ֹלעיֹל,
ֱקפיצות ֹלמיניהן )ובכֹלֹל זה ֱקפיצות מבניינים ,אנטנות,
גשרים ,הרים וצוֱקיםֱ ,קפיצות ֹלשם פעֹלוֹלים וכיו"ב( ,גֹלישת
סֱקי שֹלג ,הן באמצעות מגֹלשיים והן באמצעות סֱקייטבורִד,
סֱקי שֹלג המהווה ֱקרוס ֱקאנטרי או החֹלֱקה במזחֹלות או כֹל
פעיֹלות ספורט הֱקשורה בהחֹלֱקה בשֹלג ,החֹלֱקת שֹלג
מחוץ ֹלאישורים המורשים ֹלכך ע"י אתר הסֱקי ו/או הגֹלישה
ו/או הרשות המוסמכת ֹלעניין ,החֹלֱקה ו/או גֹלישת סֱקי
ֹלמטרות הנאה ,גֹלישה עֹל מגֹלש אחִד ,גרירת גוֹלש ,הֹליכה
בשֹלג ,טיפוס שֹלג עִד ֹלגובה מרבי שֹל  6,000מטר ,החֹלֱקה
בֱקרח ,אֹלא אם נרכשה הרחבה ֹלספורט אתגרי וספורט
חורף המבטֹלת חריג זה ֹלגבי הפעוֹלות המוגִדרות בפרֱק 8
ֹלעיֹל כספורט אתגרי וספורט חורף בֹלבִד.
 9.8אגרוף ,האבֱקות וכֹל סוג ֱקרב מגע ,השתתפות פעיֹלה שֹל
המבוטח במירוצ/י מכוניות ,פעיֹלות ספורטיבית תחרותית,
שימוש בנשֱק .
 9.9עיסוֱק בספורט מכֹל מין וסוג שהוא ,אם אינו חובבני וֹלמען
הנאה בֹלבִד ,ומבֹלי ֹלפגוע בכֹלֹליות האמור ֹלעיֹל ,פעיֹלות
ספורט במסגרת תחרות מאורגנת או אימון במסגרת אגוִדת
ספורט ,אשר שכר בצִדה.
 9.10שתייה ֹלשכרה ,שימוש באֹלכוהוֹל או בסמים ֹלרבות כֹל
תופעה והיזֱק גופני הנובע מהשימוש בהם.
 9.11הוצאות אשפוז בישראֹל כהמשך ֹלאירוע שתחיֹלתו בחו"ֹל
וכן הוצאות רפואיות בישראֹל שֹלא בעת אשפוז כהמשך
ֹלאירוע המכוסה בחו"ֹלֹ ,למעט כֱקבוע בסעיף ֹ 2.2לעיֹל.

9.12

9.13

9.14
9.15

9.16
9.17

9.18
9.19

פוֹליסה ֹלנסיעה שֹלא החֹלה בישראֹל או אשר הוצאה ֹלאחר
תחיֹלת הנסיעה או אשר הוצאה רֱק ֹלחֹלֱק מתֱקופת הנסיע
בפועֹלֹ ,לא תהיה תֱקפה אֹלא אם אושרה מראש ובכתב עֹל
יִדי המבטח.
נזֱק/ים תוצאתיים ו/או עֱקיפים מכֹל מין וסוג שהואֹ ,לרבות
הפסִד זמן ,ביטוֹל עסֱקה ,ביטוֹל פעיֹלות הֱקשורה בעבוִדה,
במיֹלואים או בהשתֹלמות ,עיכובים ,פגיעה במוניטין,
פשיטת רגֹל ,אובִדן ימי עבוִדה ושכר ,ימי מחֹלה ,הפסִד
הנאה ,עגמת נפש ,כאב וסבֹל ,עזרה סוציאֹלית ,הוצאות
משפטיות וכִדומה.
הוצאה או היזֱק שצִד שֹלישי חייב ֹלכסותם.
רכיבה בכֹלי רכב ִדו או תֹלת גֹלגֹלי כנהג או כנוסע ,אם הנוהג
בכֹלי הרכב האמור נהג ֹלֹלא רישיון נהיגה המתאים ֹלסוג
הרכב המעורב באירוע ,אך ֹלמעט במִדינות בהן ֹלא נִדרש
רישיון נהיגה בכֹלי רכב זה.
תאונת ִדרכים אשר ארעה ֹלמבוטח בעת שנהג בכֹלי רכב
ֹלֹלא רישיון נהיגה מֱקומי בתוֱקף בארץ האירוע או רישיון
בינֹלאומי תֱקף ,גם אם בארץ האירוע ֹלא נִדרש רישיון נהיגה.
הוצאות נסיעה במונית ,אשרות ,עמֹלות ,היטֹלי מיסים,
שיחות טֹלפון ,פֱקסים ,הוצאות משפטיות ושכר טרחה,
ריבית ,הוצאות בנֱקאיותֱ ,קנסות וכִדומהֹ ,למעט בהתאם
ֹלכיסוי בגין הוצאות תֱקשורת ותחבורה ,כמפורט בסעיף 7.6
ֹלעיֹל ,ככֹל שכיסוי זה נכֹלֹל בחביֹלת הביטוח שנרכשה ע"י
המבוטח וכנֱקוב במפרט.
מחֹלה או פגיעה שנגרמו בזִדון באופן עצמי או חשיפה
עצמית ֹלסכנות ֹלֹלא צורך ,מחֹלות נפשיות ,הפרעות
נפשיות  ,עצביות או פסיכיאטריות.
ֹלמען הסר ספֱק מובהר ,כי המבטח ֹלא יהיה אחראי ֹלמעשה
ו/או מחִדֹל ו/או נזֱק שנגרם עֹל-יִדי נותן השירות .כמו כן,
המבטח ו/או נותן השירות ו/או מי שפועֹל מטעמם ֹלא יהיו
אחראים ֹלמעשה ו/או מחִדֹל ו/או נזֱק שנגרם עֹל-יִדי הגורם
שיספֱק בפועֹל את השירותים ֹלמבוטח עֹל-פי פוֹליסה זו,
אוֹלם ,אין באמור ֹלעיֹל כִדי ֹלגרוע מאחריות המבטח עֹל-פי
כֹל ִדין .כן מובהר ,כי המבטח ו/או נותן השירות ו/או מי
מטעמם ֹלא יהיו אחראים בכֹל מֱקרה בו נמנע המבוטח
מֹלבֱקש או מֹלֱקבֹל סיוע רפואי.

פרֱק  :10תביעות

.

 10.1המבוטח ישתף פעוֹלה עם המבטח ועם נותן השירות ֹלפני
ואחרי הגשת תביעתו ויעשה כֹל שנִדרש עֹל מנת ֹלאפשר
ֹלמבטח ֹלברר חבותו ֹלתשֹלום עֹל פי הפוֹליסה.
 10.2המבוטח יוִדיע ֹלמבטח מיִד עֹל כֹל אירוע המכוסה עֹל פי
פוֹליסה זו ,ימציא ויעביר ֹלמבטח בהֱקִדם האפשרי את כֹל
המסמכים המֱקוריים והמיִדע ,הִדרושים בהֱקשר עם תביעתו,
ומבֹלי ֹלפגוע בכֹלֹליות האמור ֹלעיֹל ,את הפרטים שֹלהֹלן:
א .אשפוז בבית חוֹלים בחו"ֹל :טופס אישור אשפוז מבית
חוֹלים בחו"ֹל בו אושפז המבוטח.
הטופס שיועבר יכֹלוֹל את הסיכום המֹלא שֹל אשפוז
המבוטח.
כמו כן ,יִדאג המבוטח כי בית החוֹלים הנ"ֹל ייצור ֱקשר עם
המבטח בכֹל ִדרך אפשרית עֹל מנת ֹלֱקבֹל אישור
ֹלתשֹלום עבור האשפוז.

.

ב .הוצאות רפואיות בחו"ֹל שֹלא בעת אשפוז :מסמך מאת
הרופא המטפֹל ,הכוֹלֹל אבחנה ,סיבת הטיפוֹל,
האירוע .במיִדה ונעשה במבוטח טיפוֹל בשֹלבים ,יש ֹלפרט
כֹל טיפוֹל בנפרִד וסיבתו.
כתנאי ֹלתשֹלום תגמוֹלי הביטוח ,עֹל המבוטח ֹלמסור את
הֱקבֹלות המֱקוריות בגין ההוצאות כאמור.
ג .תרופות :מרשם רופא מטפֹל עֹל הסיבה והצורך ברכישת
התרופה בצירוף שם התרופה ומינונה ובצירוף ֱקבֹלה
מֱקורית המעיִדה עֹל רכישת התרופה.
ִד .כרטיס נסיעה :הכרטיס המֱקורי שֹלא נוצֹל ,הכרטיס
החִדש שנרכש בצירוף תעוִדת הרופא המטפֹל המעיִדה
במפורט עֹל הסיבה ֹלאי יכוֹלתו שֹל המבוטח ֹלֱקיים את
הנסיעה במועִדה וֹלהשתמש בכרטיס המֱקורי.
ה .כבוִדה:
 .1במֱקרה שֹל גניבה או אובִדן שֹל המטען ,שהיה
באחריות צִד שֹלישי כִדוגמת חברת תעופה ,יש ֹלִדווח
עֹל כך ֹלנציג חברת התעופה בשִדה התעופה ביום
האירוע וֹלֱקבֹל ממנו אישור בכתב עֹל האובִדן או
הגניבה .הכיסוי הביטוחי עֹל פי פוֹליסה זו חֹל רֱק מעבר
ֹלסכום שישוֹלם עֹל יִדי חברת התעופה.
 .2במֱקרה שֹל גניבה  /אובִדן שֹל מטען במשך השהות
בחו"ֹל  -יש ֹלפנות ֹלתחנת המשטרה הֱקרובה בחו"ֹל
מיִד עם גיֹלוי הגניבה/אובִדן ,וֹלהמציא ֹלמבטח את
האישור המשטרתי המֱקורי בִדבר הִדיווח עֹל הגניבה /
אובִדן.
ו .הפסִד תשֹלומים בגין ביטוֹל או ֱקיצור נסיעה ו/או הוצאות
מיוחִדות עֹל פי פרֱק ֹ 3לעיֹל :כֹל התעוִדות והמסמכים
הרשמיים או הרפואיים המוכיחים את זכאות המבוטח,
כגון :אישורי משרִד הנסיעותֱ ,קבֹלות עֹל תשֹלום או
אישורים עֹל פיֱקִדונות ,אישורי הזמנות ,אישורי חברת
התעופה ,סיכומי מחֹלה ,תעוִדות רפואיות וכִד'.
 10.3עֹל מנת ֹלמנוע ספֱק ,עֹל המבוטח ֹלשֹלם בחו"ֹל את כֹל
ההוצאות בגין השירותים הרפואיים שניתנו ֹלו שֹלא בעת
אשפוז כמפורט ֹלעיֹל ו/או תשֹלומים כפי שייִדרש ע"י המבטח
ו/או ע"י נותן השירות .עם שובו ֹלארץ עֹל המבוטח ֹלהגיש
ֹלמבטח בישראֹל את תביעתו ֹלתגמוֹלי ביטוח ֹלהם הנו זכאי
עֹל פי פוֹליסה זו.
 10.4תגמוֹלי הביטוח ישוֹלמו תוך  30ימים מהיום שהיו ביִדי המבטח
כֹל המיִדע והמסמכים הִדרושים ֹלבירור חבותו.

פרֱק  :11תנאים כֹלֹליים

 11.1השתתפות עצמית :בגין כֹל תביעה עֹל פי פוֹליסה זו ֹלמעט
בגין הוצאות אשפוז )סעיף ֹ 1.10לעיֹל( וטיפוֹל חירום בשיניים
)סעיף  2.1ב' ֹלעיֹל( ינוכה סך כנֱקוב במפרט הפוֹליסה
כהשתתפות עצמית מכֹל מבוטח.
 11.2ביטוח בחברות אחרות:
א .המבוטח חייב ֹלמסור ֹלמבטח הוִדעה בכתב מיִד ֹלאחר
שנוִדע ֹלו עֹל כֹל ביטוח אחר שנעשה מפני הסיכונים
המכוסים עֹל פי פוֹליסה זו.
ב .פוֹליסה זו תכסה אובִדן או נזֱק או הוצאה כֹלשהי אם בזמן
ֱקרות האובִדן או הנזֱק הנ"ֹל היה ֱקיים ֹלגביו ביטוח אחר או

ביטוחים אחרים ,בין אם נעשה עֹל יִדי המבוטח ובין שנעשו
עֹל יִדי אחר ,וזאת עִד גבוֹל האחריות הֱקבוע בפוֹליסה זו,
אוֹלם ֹלמבטח תהא זכות השיבוב כֹלפי המבטח ו/או
המבטחים האחרים כאמור.
 11.3תחֹלוף:
א .תבע המבוטח תשֹלום מאת המבטח עבור הוצאה או נזֱק
בהם חֹלה אחריות שֹל צִד שֹלישי ֹלכסותם עֹל פי ִדין או עֹל
פי הסכם ֹלרבות הסכם ביטוח ,ותשֹלום כנ"ֹל שוֹלם עֹל יִדי
המבטח ,יהא המבטח זכאי ֹלנֱקוט הֹליכים כנגִד צִד ג'
האמור ו/או חברת ביטוח מטעמו ֹלשם השבת הסכומים
ששוֹלמו עֹל יִדי המבטח ֹלמבוטח ו/או חֹלֱקם.
ב .שוֹלמו עֹל יִדי המבטח תשֹלומים כאמור בסעיף ֱקטן א',
תעבור ֹלמבטח כֹל זכות שהייתה או שישנה ֹלמבוטח כנגִד
צִד שֹלישי וזאת בגובה תגמוֹלי הביטוח ששוֹלמו עֹל יִדו.
ג .עֹל המבוטח ֹלשתף פעוֹלה עם המבטח וֹלעשות כֹל פעוֹלה
עֹל מנת ֹלאפשר ֱקבֹלת הסכומים אשר שוֹלמו עֹל יִדי
המבטח והיו באחריות הצִד השֹלישי.
ִד .הוראות תנאי זה ֹלא יחוֹלו עֹל ביטוח תאונות אישיות.
 11.4הוראות כֹלֹליות:
א .כֹל תשֹלום עֹל פי פוֹליסה זו הנֱקוב בפוֹליסה במטבע זר,
ישוֹלם במטבע ישראֹלי עֹל פי השער היציג שֹל המטבע
הנוגע ֹלעניין ,המתפרסם עֹל יִדי בנֱק ישראֹל ביום ביצוע
התשֹלום.
ב .אין המבוטח רשאי ֹלֹלא הסכמה שֹל המבטח בכתב,
ֹלהוִדות בחבות או ֹליטוֹל התחייבויות המחייבות את
המבטח.
ג .המבטח יהא זכאי ֹלנהֹל בשם המבוטח כֹל הֹליך הנובע
מחבות ֹלפי פוֹליסה זו או ֱקשור ֹלתביעה זו.
ִד .תֱקופת ההתיישנות שֹל תביעה ֹלתגמוֹלי ביטוח עֹל פי
פוֹליסה זו היא  3שנים מיום ֱקרות מֱקרה הביטוח.
ה .הפוֹליסה תיכנס ֹלתוֱקף ֹלאחר ֱקבֹלת התשֹלום הראשון
עבור תֱקופת הביטוח הכוֹלֹלת ,ובתנאי שבעת הוצאת
הפוֹליסה שהה המבוטח בישראֹל.
ו .חובת הזהירות :המבוטח ינהג ברכושו בצורה נבונה,
בהשגחה סבירה בכֹל הֱקשור ֹלביטחון הרכוש ושמירתו
באותה רמה כאיֹלו הרכוש איננו מבוטח וינֱקוט בכֹל
האמצעים הסבירים עֹל מנת ֹלמנוע אובִדן ,גניבה ו/או נזֱק,
ויפעֹל ֹלהֱקטנת האובִדן ,הגניבה ו/או הנזֱק.

פרֱק  :12הארכת פוֹליסה

 12.1אושפז המבוטח בחו"ֹל ובמהֹלך אשפוזו תמה תֱקופת הביטוח
שעֹל פי פוֹליסה זו ,תהא פוֹליסה זו במֹלוא תוֱקפה כֹל עוִד
מאושפז המבוטח ברציפות וכֹל עוִד ֹלא תמו ימי האשפוז
הֱקבוע בפוֹליסה זו.
 12.2אושפז המבוטח ובמהֹלך אשפוזו תמה תֱקופת הביטוח ,והוא
שוחרר מבית החוֹלים ,אוֹלם הרופא המטפֹל בו ,באישור רופא
המבטחֱ ,קבעו כי המבוטח אינו יכוֹל ֹלשוב ֹלישראֹל בגין מצב
בריאותו ,תוארך תֱקופת הביטוח עֹל פי פוֹליסה זו ֹלתֱקופה שֹל
 14ימים או עִד המועִד בו ֱקבע הרופא המבטח ,כי המבוטח
יכוֹל ֹלחזור ֹלישראֹל ,המוֱקִדם מבין השניים.
 12.3הארכה כאמור בפרֱק ֹ 12לעיֹל ,תבוצע אך ורֱק עֹל פי שיֱקוֹל
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ִדעתו שֹל המבטחֹ ,לאחר שיומצאו ֹלו כֹל המסמכים הרפואיים
הרֹלוונטיים הנוגעים ֹלאשפוז וֹלמצבו הרפואי שֹל המבוטח ורֱק
עֹל פי אישורו שֹל המבטח בכתב .במֱקרה כזה תופֱק ֹלמבוטח
פוֹליסה חִדשה תמורת ִדמי ביטוח נוספים בתנאים ובמגבֹלות
שייֱקבעו עֹל יִדי המבטח.

פרֱק  :13ביטוֹל פוֹליסה

 13.1המבוטח רשאי ֹלבטֹל את הביטוח בכֹל עת ,בהוִדעה ֹלמבטח
ובֹלבִד שבמועִד ביטוֹל הפוֹליסה הינו בישראֹל .במֱקרה ביטוֹל
הביטוח כאמור ,יוחזרו ֹלמבוטח ִדמי הביטוח ששוֹלמו עֹל יִדו,
בניכוי ִדמי הביטוח בגין התֱקופה בה הייתה הפוֹליסה בתוֱקף.
החזר זה יחושב עפ"י החֹלֱק היחסי בו היתה הפוֹליסה בתוֱקף
ומותנה בכך כי ֹלמבוטח ֹלא היתה וֹלא תהא עיֹלת תביעה עֹל
פי פוֹליסה זו.
 13.2בכפוף ֹלכֹל ִדין ,המבטח רשאי ֹלבטֹל את הפוֹליסה בכֹל עת,
בהוִדעה ֹלמבוטח וזאת בתנאי שהמבוטח הינו בישראֹל
במועִד הביטוֹל .במֱקרה זה ,יוחזרו ֹלמבוטח ִדמי הביטוח עבור
התֱקופה שנותרה מיום הוִדעת הביטוֹל ועִד ֹלגמר תֱקופת
הביטוח הכוֹלֹלת .מובהר בזאת שביטוֹל כאמור ֹלא יגרע
מזכותו שֹל מבוטח ֹלֱקבֹל המשך טיפוֹל שניתן ֹלו בהתאם
ֹלפוֹליסהֹ ,למעט במֱקרה שהמבטח פטור מחבותו בהתאם
ֹלהוראות הפוֹליסה ו/או הִדין.

פרֱק  :14חוֱק ושיפוט

כֹל הֹליך משפטי עֹל פי פוֹליסה זו ,או הנובע ממנה ייִדון עֹל פי ִדיני
מִדינת ישראֹל בֹלבִד ומֱקום השיפוט הבֹלעִדי והייחוִדי בכֹל הֹליך כזה
יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראֹל.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ברכשך את ביטוח  AIG BUSINESS TRAVELהנך זכאי ֹלהיעזר בשירות
שֹל נותן השירות .שירותי נותן השירות יעמִדו ֹלרשותך במֱקרים בהם
תזִדֱקֱק ֹלשירותים רפואיים בחו"ֹל ,המגיעים ֹלך עֹל פי תנאי פוֹליסה זו
ויעניֱקו ֹלך ֹליווי צמוִד ותמיכה בעת הצורך.
בֱקרות מֱקרה ביטוח ,יש ֹליצור ֱקשר עם מרכז השירות שֹל נותן
השירות ,הפועֹל  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע .עם יצירת הֱקשר
ציין כי הנך מבוטח שֹל איי אי ג'י ישראֹל חברה ֹלביטוח בע"מ ומסור
שם ,מספר תעוִדת זהות ,מספר הפוֹליסה ,ופרטי האירוע.
מרכז השירות שֹל נותן השירות

IMA

טֹלפון + 972 -3 - 9191155 :
) (+חייג/י ֱקיִדומת בינֹלאומית ֹלפני המספר.

טֹלפון ) 972-3-927-2400 :שֹלוחה (4
פֱקס 972-3-927-2442 :
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מהִדורה  9/08אמֱקה ִדיוור ישיר

באפשרותך ֹלפנות ישירות ֹלמחֹלֱקת התביעות בישראֹל בטֹלפונים
הבאים בשעות הפעיֹלות )(8:00-17:00

