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תמורתתשלוםדמיהביטוח,בהסתמךעלההצהרותהכלולותבמפרטובטופסאימותהנתונים,ובהתאם
להוראותפוליסהזו,מסכימהחברתאייאיג'יישראלחברהלביטוחבע"מ)להלן"-המבטח"(,לבטחאת
המבוטחבגיןמקרהביטוח,כהגדרתובפוליסהזו,אשריתרחשבמהלךתקופתהביטוח,והכלעלפי
התנאיםהקבועיםבפוליסה,במפרטובטופסאימותהנתונים.
הביטוחעלפיפוליסהזומוגבללכיסוייםולסכומיםהנקוביםבמפרט.
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פרקא'-הגדרותכלליות
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.10

.11
.12
.13
.14

תאונה:אירועפתאומיובלתיצפוימראש,אשרנגרםלמבוטחבמשךתקופתהביטוח,במישרין
מהפעלתכוחפיזיעלידיאמצעיאלימותחיצוניוגלוילעין,אשרמהווה,ללאתלותבגורםאחר,את
הסיבההיחידההישירהוהמיידיתלמקרההביטוח.
מקרההביטוח)תאונה(:היזקגופניעלפיאחדהכיסוייםהביטוחייםהמצוייניםבמפרט,הנובעבאופן
ישירובלעדימהתאונה.מקרההביטוחאינוכוללנזקשנגרםכתוצאהמאלימותמילוליתו/אוגורם
פסיכולוגיאואמוציונאליאחר.
המפרט:נספחהמצורףלפוליסהומהווהחלקבלתינפרדממנה,הכוללאתמספרהפוליסה,פרטים
אישיים של בעל הפוליסה ,המבוטח/ים ,תקופת הביטוח ,סכומי הביטוח ,דמי הביטוח וכיו"ב.
המבוטח:האדםהמבוטחעלפיפוליסהזוואשרשמומצוייןבמפורשבמפרט.
בעל הפוליסה :האדם ששמו נקוב במפרט כבעל הפוליסה ,ובאם לא נקוב  -המבוטח.
טופסאימותנתונים:טופסהמכילאתהפרטיםאשרנמסרולמבטחע"יהמבוטח.
סכוםהביטוח:הסכוםהמצוייןבמפרטביחסלכלכיסויביטוחיוהמהווהאתגבולהאחריותהמקסימלי
שלהמבטחבגיןאותוכיסויעלפיפוליסהזו.
דמיביטוח:הסכוםשעלבעלהפוליסהו/אועלהמבוטחלשלםלמבטחבתמורהלמתןהכיסוי
הביטוחי,עלפיתנאיהפוליסהוכמצוייןבמפרט.
נזק:
 .9.1בכלמקוםבונעשהשימושבמונח"נזק"בהתייחסליד,משמעותוקטיעהצמיתהשלמפרק
כףהידאומעליו.
 .9.2בכלמקוםבונעשהשימושבמונח"נזק"בהתייחסלרגל,משמעותוקטיעהצמיתהשלמפרק
הקרסולאומעליו.
 .9.3בכלמקוםבונעשהשימושבמונח"נזק"בהתייחסלעיניים,משמעותואובדןראייהמוחלט
ובלתיניתןלשיקום.
 .9.4בכלמקוםבונעשהשימושבמונח"נזק"בהתייחסלדיבוראושמיעה,משמעותואובדןמוחלט
ובלתיניתןלשיקוםשלמימהם.
ביתחולים:מוסדרפואיהעומדבמלואהדרישותכדלקמן:
 .10.1מוסדרפואישקיבלהיתרורישיוןכדיןבמדינהשבההואפועל,המספקשירותרפואי24
שעותביממה,עלידיאחיותמוסמכותורשומותואשראינומהווהביסודומרפאה,מוסד
סיעודי,שיקומי,ביתהבראהאוהחלמהאומוסדדומהוכןאינומהווה)אלאבאופןמיקרי(,
מקוםעבוראלכוהליסטיםאונרקומנים.
 .10.2ישברשותוצוותשלרופאאחדלפחות,הזמיןבכלעתוכןציודעבוראבחוןוטיפוליםכירורגיים,
לרבותמתקנירנטגןומתקניחדרניתוח.
אשפוז:ריתוקשלמבוטחלביתחוליםעלפיהוראותמפורשותשלרופאמוסמך,לפחות24שעות
רציפות,להוציאשהייהבחדרמיון.
רופא:רופאבעלרשיוןכדין,עלפיחוקיהמדינהשבההואעובד,למעטהמבוטחאואדםממשפחתו
הקרובהשלהמבוטח.
זמןהמתנה:מספרהימיםהרצופים,כפישמצויןבמפרט,החלמןהיוםהראשוןבוהאדםהמבוטח
מרותקלבית-חולים,בהםלאישלםהמבטחפיצוייומיכלשהולמבוטח.
תקופתהאשפוז:תקופהרצופהבההיההמבוטחמאושפז,אשרתחילתהלאחרזמןההמתנה
וסופה עם שחרורו של המבוטח מאשפוז או בתום  26שבועות ,לפי המוקדם מביניהם.
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אירועשברתאונתי:היזקגופניבלתיצפוימראשהנגרםבמשךתקופתהביטוח,במישריןע"י
אמצעיאלימותחיצונייםוגלוייםלעיןאשרמהווים,ללאכלתלותבכלסיבהאחרת,אתהסיבה
היחידה,הישירהוהמיידיתלשבירתעצםשלהמבוטח.
שבר:פגיעהבשלמותהעצםעםשינויאוללאשינויבצורתההמקורית)למעטשברספונטני
שברהנגרםמעצמו(.אוסטאופורוזיס )התדלדלות העצם( :הפרעה הגורמת לאיבוד סידן מתוך גוף העצם.
יד:כלאחדמשניהגפייםהעליוניםשלהאדם,מלבדאצבעותושורשכףהיד.
רגל:כלאחדמןהגפייםבגוףהאדםהמשמשלהליכה,מלבדהקרסול,כףהרגלואצבעותכףהרגל.
גולגולת :כל עצמות הגולגולת והפנים )לבד מעצמות האף והשיניים( ,ייחשבו כעצם אחת.
אגן:כלעצמותהאגןייחשבוכעצםאחת.
אירועכווייהתאונתי:היזקגופניבלתיצפוימראשהנגרםבמשךתקופתהביטוח,במישריןע"י
אמצעיאלימותחיצונייםוגלוייםלעיןאשרמהווים,ללאכלתלותבכלסיבהאחרת,אתהסיבה
היחידה,הישירהוהמיידיתלכווייתושלהמבוטח.
כווייה:פצע-צרבתבעורהגוףשנגרםע"ינגיעהבאשאוברותחים.
כווייהמדרגהשניה:כווייההפוגעתמעברלשכבתהעורהחיצונית)אפידרמיס(היוצרתשלפוחיות.
כווייהמדרגהשלישית:כווייהההורסתאתמלואעוביהעור.

פרקב'-הכיסויהביטוחי

אבדןחייםבתאונה

הכיסויהביטוחיבגיןמקרההביטוחעלפיפוליסהזוהינוכדלקמן,בכפוףלציוןמפורששלהכיסויבמפרט:
כאשרמקרההביטוחמסתייםבאבדןחייושלאדםמבוטח,תוךשלושמאותשישיםוחמישה)(365ימים
לאחרתאריךהתאונה,ישלםהמבטחאתמלואסכוםהביטוחהנקובבמפרט.

אבדןופגיעהבתפקוד

שיעורהפיצוי

אירועמבוטח

חציסכוםהביטוח
חציסכוםהביטוח
חציסכוםהביטוח

שיעורהפיצוי

מוסכם ומוצהר בזאת כי בכפוף ,לציון מפורש של הכיסוי במפרט תורחב הפוליסה כדלקמן:

אירועמבוטח
קטיעתשתיהידייםאוהרגליים
אבדןהשמיעהבשתיהאוזניים
אבדן הראייה בשתי העיניים
אבדןהדיבור
קטיעת רגל אחת ויד אחת
ואבדןראייהבעיןאחת

סכום הביטוח אבדןהראייהבעיןאחת
סכום הביטוח אבדןהשמיעהבאוזןאחת
סכום הביטוח קטיעתרגלאחתאוקטיעתידאחת
סכום הביטוח
סכום הביטוח
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שברים

מוצהרומוסכםבזאתכיבכפוף,לציוןמפורששלהכיסויבמפרט,תורחבהפוליסהכדלקמן:

 .1התחייבותהמבטח

שיעורהפיצוי
35%
10%
10%
10%
3%
3%
3%

מוסכםבזאתכיאםהמבוטחנפגעבגופו,עקבאירועשברתאונתי,ופגיעהזובליתלותמכלסיבה
אחרתגרמהלשברשלעצמותהמפורטותבטבלהשלהלן,תוךתקופהשלשלושה)(3חודשים
מיוםקרותהנזק,ישלםהמבטחלמבוטח,אחוז)(%מסכוםהביטוחהנקובבמפרטלסעיףזה,
כמצויןלהלןבלוחהפיצוייםובגיןשבריםאלובלבד:
איבר
חוליה-גוףחולייתי)לבדמעצםהזנב(
אגן
גולגולת)לבדמהאףוהשיניים(
חזה)כלצלעועצםהחזה(
כתף )עצם הבריח ועצם השכמה(
יד
רגל

שיעורהפיצוי איבר
100%
חוליה-קשתחולייתית)לבדמעצםהזנב(
100%
שורשכףהיד
35%
קרסול
35%
עצםהזנב
35%
כףידואצבעות
35%
כףרגלואצבעות
35%
אף

 .2תנאיםמיוחדיםלהרחבהזו

 .2.1במידהויותרמעצםאחתנשברה,כתוצאהמאותואירועשברתאונתי,יחוברוסכומיהביטוח
)כלשבריחשבעלפישיעורומסכוםהביטוחהמלא(מתוךלוחהפיצוייםובלבדשסכוםהביטוח
הכולללאיעלהעלסכוםהביטוחהמצוייןבמפרטעבורכלמבוטח.
 .2.2סכוםהביטוחהמקסימלילתשלוםתחתכלהסעיפים,יהיהכפישמצוייןבמפרטעבורכלמבוטח,
בגיןכלפגיעתגוףתאונתיתיחידה.

 .3סייגיםמיוחדיםלסעיףשברים

א .כלשברהנגרםמתהליךהדרגתימתמשך.
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כוויות

מוסכםומוצהרבזאתכיבכפוף,לציוןמפורששלהכיסויבמפרט,תורחבהפוליסהכדלקמן:

 .1התחייבותהמבטח

שעורהפיצוי-כווייהמדרגהשניה
50%
40%
30%
10%
-

היקףהכווייהביחסלשטחפניהגוף
28%-100%
20%-27%
10%-19%
4.5%-9%
מתחתל4.5%-

מוסכםבזאתכיאםהמבוטחנפגעבגופו,עקבאירועכווייהתאונתי,ופגיעהזובליתלותמכלסיבה
אחרת,גרמהלכווייהמדרגהשניהאושלישיתתוךתקופהשלשלושה)(3חודשיםמיוםקרותהנזק,
ישלםהמבטחלמבוטח,אחוז)(%מסכוםהביטוחהנקובבמפרטלסעיףזה,כמצויןלהלןבלוח
הפיצויים:
שעורהפיצוי-כווייהמדרגהשלישית
100%
80%
60%
20%
-

 .2תביעה

אבחוןוקביעתהנזק)היקףהכווייהביחסלשטחפניהגוף(עקבאירועכווייהתאונתי,תעשהע"י
רופאמומחהמוסמךהרשוםבישראלשבדקאתהמבוטחאועלסמךראיותרפואיותמקובלות.

פיצוייומיבגיןאשפוזבביתחוליםעקבתאונה

מוסכם ומוצהר בזאת כי בכפוף ,לציון מפורש של הכיסוי במפרט ,תורחב הפוליסה כדלקמן:

כאשרהתאונהמחייבתאתאשפוזהמבוטחבביתחולים,ישלםהמבטחלמבוטחסכוםכנקובבמפרט
ביחסלכיסויביטוחיזה,בגיןכליוםאשפוז,אךלאבגיןיותרמ26-שבועותאשפוזוהכללאחרזמןההמתנה.
לענייןכיסויזה,אשפוזנוסףבגיןאותהתאונה,שנערךלאחרשחלפו12חודשיםאויותרמתוםהאשפוז
האחרוןשנגרםבשלאותהתאונה,ייחשבכתקופתאשפוזחדשה.

פיצויחדפעמיבגיןמצבסיעודילצמיתותשארעעקבתאונהבלבד

מוסכם ומוצהר בזאת כי בכפוף ,לציון מפורש של הכיסוי במפרט ,תורחב הפוליסה כדלקמן:

א .הגדרה-מצבסיעודילצמיתות)עקבתאונהבלבד(

מצבבריאותותפקודירודיםשלמבוטחכתוצאהמתאונהבלבד,אשרבגינוהואאינומסוגללבצע
בכוחותעצמו,באופןקבועולצמיתות,חלקמהותי)לפחות50%מהפעולה(,שללפחות3מתוך6
הפעולותהבאות:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

לקוםולשכב
להתלבשולהתפשט
להתרחץ
לאכולולשתות
לשלוטעלהסוגרים
ניידות
5

להלןהגדרתהפעולות:
 .1לקוםולשכב

יכולתוהעצמאיתשלהמבוטחלעבורממצבשכיבהלישיבהו/אולקוםמכסא,כוללביצועפעולה
זומכסאגלגליםו/אוממיטה.

 .2להתלבשולהתפשט

יכולתוהעצמאיתשלהמבוטחללבושו/אולפשוטפרטילבושמכלסוגובכללזהלחברו/אולהרכיב
חגורהרפואיתו/אוגפהמלאכותית.

 .3להתרחץ

יכולתוהעצמאיתשלהמבוטחלהתרחץבאמבטיה,להתקלחבמקלחתאובכלדרךמקובלת,כולל
פעולתהכניסהוהיציאהלאמבטיהאולמקלחת.

 .4לאכולולשתות

יכולתוהעצמאיתשלהמבוטחלהזיןאתגופו,בכלדרךאואמצעי)כוללשתיהולאאכילהבעזרת
קש(,לאחרשהמזוןהוכןעבורווהוגשלו.

 .5לשלוטעלהסוגרים

יכולתוהעצמאיתשלהמבוטחלשלוטעלפעולותהמעייםו/אועלפעולתהשתן.
אישליטהעלאחתמפעולותאלהאשרמשמעהלמשל:שימושקבועבסטומהאובקטטרבשלפוחית
השתן,אושימושקבועבחיתוליםאובסופגיםלמיניהם,יחשבכאישליטהעלהסוגרים.

 .6ניידות

יכולתוהעצמאיתשלמבוטחלנועממקוםלמקום.ביצועפעולהזובאופןעצמאיוללאעזרתהזולת
תוךהיעזרותבקבייםו/אובמקלו/אובהליכוןו/אוכלאביזראחר,כוללאביזרמכאניאומוטוריאו
אלקטרוני,לאתחשבכפגיעהביכולתהעצמאיתשלהמבוטחלנוע.ריתוקלמיטהאוריתוקלכסא
גלגלים,יחשבכאייכולתוהעצמאיתשלהמבוטחלנוע.

בקרותתאונהשגרמהלמבוטחלמצבסיעודילצמיתות,תשלםהחברהלמוטבפיצויחדפעמי
כמפורטבמפרטהפוליסה,וזאתלאחרחלוף 3חודשיםממועדהתאונה.

ב .מקרההביטוחותגמוליהביטוחשישולמובגיןכיסויזה:

ג.

החברהלאתהיהאחראיתולאתהיהחייבתלשלםתגמוליביטוחעלפיכיסויזה
כתוצאהמאחדאויותרמהאירועים/נסיבותכדלקמן:

£
£
£
£
התאונהאירעהלפניתאריךתחילתהביטוח.
התאונהאירעהלאחרתוםתקופתהביטוח.
הפרעותנפשו/אומחלותנפש.
חריגיםנוספיםכמפורטבפוליסה.
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פרקג'-סייגיםלחבותהמבטח

ביטוחזהאינומכסהמקריביטוחשנגרמולמבוטחעל-ידיאוכתוצאהמאחדאויותרמאירועיםאלה:
 .1איבודלדעתאוניסיוןלכך,טירוףהדעת,שימושבאלכוהול,שימושבסמיםאוכימיקליםממכרים,
שימושבתרופותשלאנרשמועל-ידירופאמוסמך,שברהרניה,חבלהגופניתשהמבוטחגרם
לעצמובמתכוון,הריוןאולידה,הפלהאוטיפוליהפריה.
 .2המצאותושלהמבוטחבמהלךטיסהשאינהסדירהשלחברהבעלתרישיוןהובלתנוסעים,
ו/אוטיסהבכליטייסחדמנועי,ו/אובכליטיסשהטסתואינהכדין,ו/אוהמצאותושלהמבוטח
בטיסהכלשהיכטייסאוכאישצוותאוויר.
 .3המבטחלאיהיהאחראיעלפיפוליסהזובגיןמקרהביטוח,אשרגורםממשילוהיהמהלכוהרגיל
שלמצברפואיקודם,דהיינו:מערכתנסיבותרפואיותשאובחנובמבוטחלפנימועדהצטרפותו
לביטוח,לרבותבשלמחלהאותאונה;לענייןזה"אובחנובמבוטח"-בדרךשלאבחנהרפואית
מתועדת,אובתהליךשלאבחוןרפואימתועד,שהתקייםבששתהחודשיםשקדמולמועד
ההצטרפותלביטוח.חריגזהיהאמוגבלבזמןעל-פיגילהמבוטחבעתתחילתתקופתהביטוח
כדלקמן:
א .פחותמ65-שנים-החריגיהיהתקףלתקופה,שלשנהאחתמתחילתתקופתהביטוח.
ב 65 .שנים או יותר  -החריג יהיה תקף לתקופה ,של חצי שנה מתחילת תקופת הביטוח.
 .4נסיעהברכבדוגלגליממונעאוטרקטורון)ביןכנהגוביןכנוסע(.
 .5השתתפותבפעילותשלכוחותהביטחון,לרבותצבא,משטרה,וחברותאבטחהאזרחיות,לרבות
בתרגיליםאובאימוניםמכלסוגשהוא.
 .6ספורטאתגרי,לרבותטיפוסהריםבעזרתמדריכיםו/אוחבלים,גלישתמצוקים,סקימים,רכיבה
עלאופנועים,ספורטחורף,הכוללגלישהאוהחלקהעלשלגאוקרח,צניחה,גלישהאודאייה
באוויר,צלילה,בנג'י,אגרוף,האבקותוכלסוגיקרבמגעלמיניהם,צייד,רכיבהעלסוסים.
 .7פעילותושלהמבוטחכספורטאירשוםבקבוצתספורט,עיסוקושלהמבוטחבענףספורטכלשהו
בצורהמקצוענית,השתתפותבתחרויותלמיניהן.
 .8השתתפותומרצוןשלהמבוטחבפעילותבלתיחוקית,כלהפרהאוניסיוןלהפראתהחוק,התנגדות
למעצר,השתתפותפעילהשלהמבוטחבפעילותאלימה,מעשהחבלה,שביתה,מהפכה,מרד,
פרעותאומהומות.
 .9טיפולרפואיאוכירורגי,למעטטיפולהכרחיכתוצאהממקרההביטוח.
 .10מחלותנפשיות,עצביותאופסיכיאטריות.
 .11מעשהרצוניאוהסתכנותמדעתשלאנעשתהלצורךהצלתנפשות.
 .12חומרגרעיני,קרינהמייננת,זיהוםרדיואקטיבי,חומריםכימייםוביולוגיים.
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פרקד'-תנאיםמיוחדיםלפוליסה
 .1תפוגתהכיסוי

הכיסויהביטוחיבפוליסהזו יפוגכאשר:
 .1.1המבוטחיגיעלמועדתפוגתהכיסויהמצויןבמפרטהפוליסהאואםמותהמבוטחהראשיוזאת
ביחסלכלהמבוטחים.
 .1.2בן/בתהזוגיגיעלמועדתפוגתהכיסוי,אםנכללבן/בתהזוגכמבוטחבמפרטזאתביחסלבן/בת
הזוגהמבוטחהמשני.
 .1.3שארמגיעלגילשמונהעשרה)(18שנים,וזאתלגביהשאראםנכללכמבוטחבמפרט.

 .2דחייתמועדתחילתתקופתהביטוח

תקופתהביטוחעלפיפוליסהזולאתחל,לגבימבוטחאשרבמועדתחילתהפוליסהמאושפז
בבית-חולים,אוסובלמנכותזמנית.הכיסויעבורמבוטחכאמוריכנסלתוקףשלושיםואחד)(31
יוםלאחרסיוםהאשפוז.

 .3בדיקותרפואיות

 .3.1בקרות מקרה הביטוח ,על המבוטח לפנות מייד אל רופא מוסמך ולפעול לפי הוראותיו.
 .3.2קביעתנכותצמיתה,אםישכזאת,תעשהלאיאוחרמשניםעשרחודשים)(12מיוםקרות
מקרההביטוח.תקופהזוניתנתלהארכהבהסכמתוהמפורשתשלהמבטח.
 3.3המבטחזכאילבדוקמבוטח,וזאתעלחשבוןהמבטח,בכלזמןוככלשהמבטחידרושבאופן
סבירבזמןבותלויהתביעההנובעתמפוליסהזו.סירובלעבורבדיקהכאמורישלולמןהמבוטח
אתזכאותולתגמוליביטוח.
 3.4המבוטחיעמידלרשותהמבטחאתמלואהמידעהרפואיהנדרשבאופןסבירלצורךברור
התביעה.סירובהמבוטחלמסורמידעכאמורישלולמןהמבוטחאתזכאותולתגמוליביטוח.

פרקה'-תנאיםכללייםלפוליסה
 .1גבולותטריטוריאליים

 .1.1פוליסהזומורחבתלכסותמקרהביטוחשארעבכלמקוםבעולם,למעטבמדינותאויבו/אובשטחים
שבשליטתו/אוניהולהרשותהפלסטינית.
 .1.2מוסכםומובהר,כיכלתובענהבגיןו/אובקשרלפוליסהזו,תוגשותידוןאךורקבביתהמשפט
המוסמךבישראל,ותידוןעלפיהחוקהישראליבלבד,וכלביתמשפטאחריהאחסרסמכותלדון
בתובענהעלפיו/אובקשרעםפוליסהזו.

 .2תחולתהחוק
פוליסהזוכפופהלחוקחוזההביטוחהתשמ"א.1981-

 .3הצמדתסכומיהביטוח

סכומיהביטוחהקבועיםבפוליסהזוישתנובהתאםלשינוייםשביןמדדהמחיריםלצרכןהמתפרסם
עלידיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהאשרפורסםלאחרונהלפניתחילתתקופתהביטוח,לבין
המדדשפורסםלאחרונהלפניקרותמקרההביטוח.
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 .4תשלוםדמיהביטוחודמיםאחרים

 .4.1דמיהביטוחוכליתרהסכומיםהמגיעיםמהמבוטחלמבטחבקשרלפוליסהזוישולמוכמוסכם
ביןהצדדים,בסכומיםובמועדיםשפורטובמפרטלענייןפוליסהזו,דמיהביטוחהינםהפרמיה
כוללהדמיםהמשתלמיםלמבוטחוכןהמיסיםוההיטלים,כללפיהנקובבמפרט.דמיהביטוח
יהיוצמודיםלמדדהמחיריםלצרכןהמתפרסםע"יהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,החלממועד
תחילתפוליסהזו.
 .4.3לאשולםבמועדוסכוםכלשהוהמגיעעלפיפוליסהזומןהמבוטחלמבטח,ישאאותוסכום
שבפיגורבנוסףלהפרשיהצמדהלמדד,גםבריביתפיגוריםעלפיהשיעורהקבועבסעיף)2א(
בצוהריבית)קביעתשיעורהריביתהמקסימלי(התש"ל.1970-
 .4.4לאשולםסכוםכלשהושבפיגורכאמורתוך15יוםלאחרשהמבטחדרשבכתבמהמבוטח
לשלמו,רשאיהמבטחלהודיעבכתבלמבוטחכיהביטוחיתבטלכעבור21ימיםנוספים,אם
הסכוםשבפיגורלאיסולקלפניכן.
 .4.5איןבביטולהביטוחלפיסעיףזהכדילגרועמחובתהמבוטחלסלקאתהסכוםשבפיגורהמתייחס
לתקופהשעדלביטולהאמור-וכןאתהוצאותהמבטח.

 .5תביעות

 .5.1קרהמקרההביטוח,עלהמבוטחו/אובאכוחולהודיעעלכךבהקדםהאפשרילמבטח.
 .5.2תביעהלתשלוםתגמוליביטוחתוגשלמבטחבכתב,בצרוףתעודתרופאמומחהבישראל.
 .5.3עלהמבוטחו/אובאכוחולמסורלמבטח,תוךזמןסבירלאחרשנדרשלכך,אתהמידע
והמסמכיםהרפואייםהדרושיםלבירורהחבות,כוללכתבויתורסודיותרפואית.ובכללזהלעמוד
גםבבדיקותרפואיותעלפידרישתהמבטחועלחשבונושלהמבטח.

 .6תשלוםתגמוליביטוח

 .6.1לאישולםכלפיצוימעברלסכוםהביטוחהנקובבמפרטביןאםבגיןמקרהביטוחאחדוביןבגין
מספרמקריביטוח.
 .6.2מקרהביטוחשהסתייםבמותהמבוטח-תגמוליהביטוחישולמולמוטביםהקבועיםבמפרט
הפוליסה,ובהעדרקביעהכאמור-ליורשיוהחוקייםשלהמבוטח,בגובההסכוםהרשוםבמפרט.
 .6.3מקרהביטוחשהסתייםבאבדןופגיעהבתפקוד-תגמוליהביטוחישולמולמבוטחעלפיהמפורט
בסעיףאבדןופגיעהבתפקודבפרקב'לפוליסה.
 .6.4מקרהביטוחשהסתייםבשברים-תגמוליהביטוחישולמולמבוטחעלפיהמפורטבסעיף
שבריםבפרקב'לפוליסה.
 .6.5מקרהביטוחשהסתייםבכוויות-תגמוליהביטוחישולמולמבוטחעלפיהמפורטבסעיףכוויות
בפרקב'לפוליסה.
 .6.6אשפוז-תגמוליהביטוחישולמולמבוטחעבורכליוםאשרהמבוטחהיהמאושפזבביתחולים,
עלפיהתנאיםשלעיל,עדלמקסימוםשל26שבועות,והכללאחרזמןההמתנהכמצוייןבמפרט.
 .6.7מקרהביטוחשהסתייםבמצבסיעודילצמיתות-תגמוליהביטוחישולמולמבוטחעלפיהמפורט
בסעיףפיצויחדפעמיבגיןמצבסיעודילצמיתותשארעעקבתאונהבלבדבפרקב'לפוליסה.

 .7זכותקיזוז

המבטחיהיהרשאילקזזמתגמוליהביטוחשישולמועקבמקרהביטוחחובשהמבוטחחייבלו,בגין
פוליסהזו.
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 .8ביטולהביטוח

 .8.1המבוטחרשאילבטלאתהביטוחבכלעתשהיאלפניתוםתקופתהביטוח,לפישיקולדעתו,
ובלבדשההודעהעלכךתשלחלמבטחבדואררשוםלפחות21יוםלפניהתאריך בויתבטל
הביטוח.במקרהכזהישיבהמבטחלמבוטחאתדמיהביטוחאשרשולמועלידיהמבוטחבגין
התקופהשלאחרמועדהביטול,בניכויהוצאותהמבטח.
 .8.2מבלילגרועמזכויותהמבוטחעלפידיןאועלפיהוראהאחרתכלשהיבפוליסהזו,רשאי
המבטחלבטלאתהביטוחלפיפוליסהזובכלעתלפניתוםתקופתהביטוח,לפישיקולדעתו,
ובלבדשהודעהעלכךתישלחלמבוטחבדואררשום21ימיםלפחותלפניהתאריךבותתבטל
הפוליסה.במקרהכזהיהיההמבוטחזכאילהחזרדמיהביטוחששילםלמבטחבעדהתקופה
שלאחרביטולהפוליסה.
 .8.3החזרדמיהביטוחכאמורבסעיפים8.1ו8.2-ייעשהתוך30ימים,מיוםביטולהפוליסה;סכום
ההחזרייקבעלפיהשינוייםשחלובמדדשפורסםלאחרונהלפניתחילתתקופתהביטוחועד
המדדשפורסםלאחרונהלפניהחזרתדמיהביטוח.

 .9התיישנות

תקופתההתיישנותשלהתביעהלתגמוליביטוחהיאשלוששניםמיוםקרותמקרההביטוח.

.10.1

 .10הודעה

.10.2
.10.3

הודעהשלהמבטחלמבוטחבכלהקשורלפוליסהתישלחלפימענוהאחרוןהידועלמבטח
בהעדרהודעהבכתבמטעםהמבוטחשלשינוימענו,ייחשבכמענוהאחרוןהידועלמבטח
המעןהמצויןבמפרט.
הודעהשלהמבוטחאלהמבטחתשלחאותימסרבכתבלמשרדיהמבטחעלפיכתובתו
המופיעהעלגביהפוליסהאוכלכתובתאחרתשהמבטחיודיעעליהלמבוטחבכתב.
כלמסמךשנשלחבדואררשוםלכתובתהמבוטחכמפורטלעילייראהכאילונמסרלמענו
בתוםשלושהימיםמיוםשנשלח.

 .11תקופתהביטוח

פוליסהזותיכנסלתוקפהבתאריךהמצוייןבמפרט,למעטאםנקבעאחרתבמפרט,הפוליסה
תישארבתוקפהכלזמןששולמהעבורההפרמיהבהתאםלמפרט,אלאאםבוטלהקודםלכן
בהתאםלהוראותהפוליסהו/אוהדין.

.12.1

 .12גילויושינויבענייןמהותי

.12.2

הפוליסההוצאהעלסמךהתשובותשנתןהמבוטח,עלכלהשאלותשנשאלבשלברישום
ההצעהששימשהבסיסלפוליסהזואובכלדרךאחרתכפישנתבקש,ועלסמךהנחתו
שלהמבטחשהמבוטחגילהלואתכלהעובדותהמהותיותלצורךהערכתהסיכוןהמבוטח.
לאענההמבוטחתשובותמלאותוכנותאולאגילהלמבטחענייןמהותי,יהיההמבטחרשאי
לבטלאתהפוליסהאולהקטיןאתהיקףחבותו,וזאתבכפוףלחוקחוזההביטוח
התשמ"א)1981-להלן"-החוק"(.
עובדהמהותיתהיאעובדהששאלהלגביההוצגהבשלבעריכתההצעהושהופיעהבטופס
אימות נתונים ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,גם עובדות בנוגע לכל אחד מאלה:
 .1עיסוקושלהמבוטח.
 .2מצבבריאותושלהמבוטח.
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