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מבוטח /ת י(ר /ה,
פו+יסת  AIG EXPLOREהנה פו+יסת ביטוח נסיעות +חו" +המיוע&ת
+תרמי+אים ו+נוסעים +חו"+ +טיו+ים אתגריים ו+ת*ופות ארוכות.
במיוח& עבורך& ,אגנו +התאים פו+יסה הכו++ת כיסויים ביטוחיים
מ*יפים ונרחבים ,המותאמים +אופי+ ,הי*ף ו+מטרת הנסיעה.
נא תשומת +בך +תוכן חבי+ת הביטוח הנרכשת ע +י&ך+ ,כיסויים
המוצעים ו+גבו+ות האחריות.
• טב+ת הכיסויים ש +חבי+ת הביטוח אשר נרכשה ע +י&ך
מצורפת +מפרט הפו+יסה .
• הפו-יסה הנרכשת ע -י$ך הינה -נסיעה אחת ב-ב $ומיוע&ת
+מבוטחים אשר גי+ם אינו עו+ה ע +הגי +המצוין במפרט
הפו+יסה ו+ת*ופת ביטוח המוג&רת במפרט הפו+יסה.
• תנאי הביטוח הינם מ*יפים ביותר ,אך אינם כו--ים כיסוי -מצב
מח-תי (יים או -החמרתו.
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תנאי פו-יסת ביטוח נסיעות -חו"-

AIG EXPLORE
מבוא
תמורת תש+ום &מי הביטוח )פרמיה( הנ*ובים במפרט
הפו+יסה ובהסתמך ע +התנאים ,ההתניות ,ההגב+ות ,מפרט
הפו+יסה והוראות הפו+יסה  -מסכימה איי אי ג'י ישרא +חברה
+ביטוח בע"מ )שתי*רא +ה+ן "המבטח "(+ ,בטח את המבוטח
בגין אירוע כהג&רתו בפו+יסה זו ,אשר ארע במה+ך ת*ופת
הביטוח כמוג&ר בפו+יסה ,בהגבו+ות אחריות המבטח כנ*וב
במפרט הפו+יסה )בהתאם +חבי+ת הביטוח שנבחרה
ושנרכשה ע +י&י המבוטח( ,אך +א יותר מסכום/י הביטוח
המרבי/ם הנ*וב /ים במפרט הפו+יסה +אותה חבי+ת הביטוח
שנרכשה .

ח (-א' -הג$רות
 .1הג$רות :ההג&רות ש+ה+ן מתייחסות +פו+יסת
מובהר כי הכיסויים הכ-ו-ים בחבי-ת הביטוח ,אשר נרכשה
ע -י$י המבוטח הינם אך ור( בהתאם -מפורט במפרט
הפו-יסה.
 .1.1המבטח :איי אי ג 'י ישרא +חברה +ביטוח בע"מ .
 .1.2המבוטח :א&ם ששמו נ*וב במפרט הפו+יסה בתנאי שהנו
תושב/ת מ&ינת ישרא ,+והמתגורר בה &רך *בע וגי+ו +א
ע+ה ביום צאתו +חו" +ע +הגי +הנ*וב במפרט הפו+יסה
+אותה חבי+ת ביטוח.
 .1.3מפרט הפו-יסה& :ף המצורף +פו+יסה ומהווה ח *+ב+תי
נפר& ממנה והכו ++בין היתר את מספר הפו+יסה ,פרטים
אישיים ש +בע +הפו+יסה ,המבוטח/ים ,ת*ופת הביטוח,
חבי+ת הביטוח שנרכשה ע +י&י המבוטח )פירוט הכיסויים
הביטוחיים( ,גבו+ות האחריות )ת*רת הכיסוי הביטוחי(& ,מי
ביטוח וכיו"ב.
 .1.4חו" :-כ +מ*ום מחוץ +גבו+ות מ&ינת ישרא ,+כו ++אוניה או
מטוס ב&רכם מישרא +או א+יה ,אך +מעט מ&ינות אויב,
*ובה ,הרפוב+י*ה ה&ומיני*אנית ש* +ונגו ,אפגניסטן,
עירא*+ ,יבריה ,סו&אן ,שטחים שבש+יטת ישרא +באזור
יהו&ה ושומרון ו/או מ&ינות אויב ו/או שטחים בש+יטה ו /או
בניהו +הרשות הפ+סטינית.
 .1.5נסיעה :יציאה מישרא+ +חו" +וחזרה +ישרא +בתוך ת*ופת
הביטוח הנ*ובה במפרט הפו+יסה.
 .1.6ת(ופת הביטוח :ת*ופה אשר משכה כפי שצוין במפרט
הפו+יסה ,או+ם +א +פני צאתו ש +המבוטח מישרא+
+חו"+ ,+נסיעה כהג&רתה בסעיף + 1.5עי ,+בתוספת 48
שעות אם נגרם עיכוב ע +י&י אמצעי התחבורה בו עמ&
המבוטח +חזור ארצה.
.AIG EXPLORE
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 1.6.1ת(ופת הביטוח -גבי הפס $תש-ומים בגין ביטו-
נסיעה :תחי+תה מיום הוצאת הפו+יסה ,אך +א יותר
מ  30 -ימים +פני מוע& היציאה המתוכנן מישרא+
וסיומה ביום הטיסה +חו".+
 1.6.2ת(ופת הביטוח -גבי ביטוח כבו$ה :תח +מהרגע בו
המבוטח עזב את ביתו ב&רכו +חו" +או מסר את
הכבו&ה +מובי+ +פני כן ותסתיים בשובו ישירות
+ביתו ,הכ +בתוך ת*ופת הביטוח.
 .1.6.3ת(ופה נוספת :הארכת ת*ופת הביטוח ע&
+ת*ופה מרבית ש 730 +ימים רצופים ,מיום תחי+ת
הת*ופה המ*ורית.
 .1.6.4נת( :פער העו+ה ע 14 +ימים בין הת*ופה
המ*ורית +בין הת*ופה הנוספת או בין ת*ופה
נוספת אחת +אחרת.
 .1.6.5ת(ופת אכשרה :ת*ופה שתחי+תה מיום תחי+ת
הת*ופה הנוספת ואורכה  15ימים .בת*ופה זו +א
יהיה המבטח אחראי +תש+ום כ+שהו ע +פי
הפו+יסה +מעט בש +אירוע תאונתי כהג&רתו +ה+ן.
בית חו-ים בחו" :-מוס& בחו" +המוכר ע +י&י הרשויות
המוסמכות והמשמש כבית חו+ים ב+ב&+ ,הוציא מוס&
שהוא גם סנטוריום או מוס& מש*ם.
בית חו-ים ציבורי כ--י בישרא :-בית חו+ים שאינו
בבע+ות פרטית ואשר במסגרתו +א ניתנים שירותי רפואה
פרטיים .בכ +מ*רה +א יכ++ו בהג&רה זו אשפוז
במח*+ות מש*מות מכ +סוג שהוא ו/או אשפוז במח*+ות
ו/או בבית חו+ים +חו+י נפש .כמו כן+ ,א יכ++ו מוס&ות שהם
גם סנטוריום ו/או בית הח+מה  /הבראה.
הוצאות אשפוז :התש+ום עבור אשפוז ושירותים רפואיים
הניתנים בבית החו+ים בחו" ,+ובכ++ם תש+ום בגין הח&ר,
המזון ,טיפו +רופא ,ב&י*ות אבחון ,ח&ר ניתוח ,שכר מנתח,
טיפו +נמרץ ,מר&ים ותרופות ,אשר תחי+תם במשך
ת*ופת הביטוח ואשר הוצאו ב*שר +אירוע אשר אירע
+מבוטח במשך ת*ופת הביטוח ,ובמסגרת התעריפים
כמ*וב +בארץ מ*ום מתן הטיפו +בסכום כו ++אשר +א
יע+ה ע +הנ*וב במפרט הפו+יסה ,וע +פי חבי+ת הביטוח.
הוצאות רפואיות :תש+ום +רופא ,ב&י*ות אבחון ,תרופות
שנ*נו בחו"+ +פי מרשם רופא או עפ"י הנחיית מוס& רפואי
מוכר ,צי+ומי רנטגן או ב&י*ות ה&מיה שנ*בעו ע +י&י
רופא ואשר נמצאו הכרחיות בגין אירוע ושבוצעו ש+א
בעת אשפוז ,הכ +במסגרת התעריפים המ*וב+ים בארץ
בה הוצאו ההוצאות הרפואיות ,ובסכום כו ++אשר +א
יע+ה ע +הסכום הנ*וב במפרט הפו+יסה.
רופא מוסמך :רופא בע +רישיון כ&ין ת*ף ,העוס* ברפואה
*ונבנציונא+ית ע +פי חו*י המ&ינה שבה הוא עוב&+ ,מעט
המבוטח או א&ם שהוא בן משפחה *רוב כמוג&ר +ה+ן .
רופא מומחה :רופא ,אשר הוסמך ע +י&י הש+טונות
המוסמכים בישרא +כמומחה בתחום רפואי ר+וונטי
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+נכות ,שאירעה +מבוטח ע*ב התאונה ושמו כ+ו+
ברשימת המומחים ע +פי ת*נה + 34ת*נות הרופאים
)אישור תואר מומחה ובחינות תש"+ג + ,(1973 -מעט
המבוטח או א&ם ממשפחתו ה*רובה ש +המבוטח.
אירוע :אירוע ש +תאונה או אירוע בריאותי שאינו תאונה
)כהג&רת מונחים א+ו +ה+ן( ,שאירעו +מבוטח +ראשונה
בחו" +במשך ת*ופת הביטוח+ ,מעט תאונה או מח+ה
בגינם היה המבוטח בטיפו +רפואי ו+ו תרופתי ב+ב& או
בהשגחה ו/או במע*ב בעת צאתו +חו" +או במשך 6
חו&שים ש*&מו +צאתו ,ו+מעט אירועים המוחרגים
בפו+יסה זו ו/או במפרט הפו+יסה.
תאונה :היז* גופני ב+תי צפוי מראש הנגרם +ראשונה
בחו" +ובמשך ת*ופת הביטוח ,במישרין ע +י&י אמצעי
א+ימות פיזי חיצוני וג+וי +עין אשר מהווה++ ,א כ +ת+ות
בכ +סיבה אחרת ,את הסיבה היחי&ה ,הישירה והמיי&ית
+מותו או +נכותו הצמיתה ש +המבוטח או +אשפוזו או
+הז&**ותו +טיפו +רפואי אחר המכוסה ע +פי פו+יסה זו ,
+מעט נז* שנגרם כתוצאה מא+ימות מי+ו+ית ו/או +חץ
נפשי ו/או כ+ +חץ אחר שאינו פיסי ו/או הת*ף +ב ו/או
אירוע מוחי.
אירוע בריאותי שאינו תאונה :מח+ה ו/או +י*וי בריאותי,
שאינו אירוע תאונה כמוג&ר +עי ,+אשר רופא *בע כי הם
אירעו +מבוטח +ראשונה בחו" +במשך ת*ופת הביטוח,
+מעט מח+ה ו/או +י*וי בריאותי שבגינם היה המבוטח
בטיפו +רפואי ו+ו תרופתי ב+ב& ו/או השגחה ו/או במע*ב
ו/או באשפוז בעת צאתו +חו" +או במשך  6חו&שים
ש*&מו +צאתו.
נכות צמיתה :אוב&ן מוח+ט ,אנטומי או פונ*ציונא+י ,ש+
איבר או גפה או ח*+יהם ,ע*ב תאונה שאירעה +מבוטח
במשך ת*ופת הביטוח והנגרם תוך  12חו&שים מעת
התרחשותה.
מוות :מות המבוטח ע*ב תאונה שאירעה +מבוטח במשך
ת*ופת הביטוח והנגרם תוך  12חו&שים מעת
התרחשותה.
הטסה רפואית :הטסה בשירות מטוסים רגי +ו/או במטוס
מיוח& מחו"+ +ישרא ,+ב+יווי צוות רפואי המותאם מבחינה
רפואית +מצבו ש +המבוטח ,בתנאי שרופא מטעם
המבטח *בע כי ע+ו+ +התעורר צורך בהתערבות רפואית
במה+ך הטיסה ובתנאי שההטסה הרפואית אפשרית
והכרחית מבחינה רפואית.
ספורט אתגרי :פעי+ות ספורטיבית שהנה אחת או יותר
מא+ה :צ+י+ת עומ* )בתנאי שהמבוטח הנו בע +רישיון
צ+י+ה מתאים ות*ף כחו* או שהנו צו ++ב+יווי מ&ריך
מוסמך בהתאם +חו* הצ+י+ה הספורטיבית ,תש"+ט -
 1979או ע +פי החו*/ים המ*בי+ים המחייבים בארץ ביצוע
הצ+י+ה( ,טיפוס הרים בעזרת חב+ים ,ס*י מים ,הפע+ת
אופני-ים ,טיפוס ע +צו*ים או ג+ישה מהם )סנפ+ינג( ב+יווי
מ&ריך מוסמך ,ג+ישת אוויר ,ג+ישת ג+ים ,בנג'י ,רפטינג,
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צניחה )בתנאי שהצניחה מאורגנת ומתבצעת ע"י מפעי+
מוסמך ושמטרתה אינה *פיצה +מטרת *ביעת שיא ו/או
תחרות( ,ריחוף& /אייה בעזרת מצנחים .במסגרת זו +א
יכוסו *פיצות +מיניהן )ובכ ++זה *פיצות מבניינים ,אנטנות,
גשרים ,הרים וצו*ים* ,פיצות +שם פע+ו+ים וכיו"ב(.
איתור וחי-וץ :פעו+ה ו/או פעו+ות ,הכו++ת/ות איתור ו/או
חיפוש ו/או חי+וץ ו/או הצ+ה כמוג&ר בפר* + 10פו+יסה.
צוות איתור וחי-וץ* :בוצת אנשים ,אשר נבחרה ע +י&י
המבטח +שם ביצוע איתור ,חיפוש ,חי+וץ והצ+ה .צוות
האיתור והחי+וץ יהיה מצויי& בציו& הטכני  /מכני ה&רוש ע+
פי שי*ו& +עתו +ביצוע משימת האיתור והחי+וץ.
ניתו( (שר :הפס*ת ה*שר שהיה נהוג בין המבוטח +בני
משפחתו ה*רובה ו/או כ +מי שעמו נהג המבוטח +היות
ב*שר *בוע עובר +ניתו* ,מסיבה ב+תי ברורה או י&ועה ,
+ת*ופה העו+ה ע 7 +ימים או +ת*ופה *צרה יותר ובתנאי
שעפ"י השי*ו+ים ו/או הנתונים ו/או המי&ע שהובאו +י&יעת
המבטח ,ניתן +טעון כי *יים מי&ע מו*&ם ומבוסס ע+
ציפיות *+יומו ש* +שר עם המבוטח ש+א *וים ואשר
כתוצאה ממנו +א יו&ע אף אח& מבני משפחתו ה*רובה
ו/או מא+ה המצויים עמו ב*שר *בוע ע +מ*ום הימצאו ש+
המבוטח ,והכ +בתנאי שניתו* ה*שר אירע במה+ך ת*ופת
הביטוח.
אירוע חירום :אירוע חירום ו&חוף אשר אירע +מבוטח
בחו" +במה+ך ת*ופת הביטוח ,א+יו נ+ווית י&יעה ברורה
וח& משמעית ש +בן משפחה *רוב ו/או ש +מי שהיה מצוי
עם המבוטח ב*שר *בוע עובר +ניתו* ה*שר ,אשר עפ"י
הח+טתו הב+ע&ית ש +המבטח ,מסתמכת ע +מי&ע
מבוסס ו/או ע +ראיות מוצ*ות +פיהן *יים צורך &חוף +אתר
ו/או +חפש ו/או +ח+ץ ו/או +הצי +את המבוטח ע*ב סכנה
ממשית הנש*פת +חייו.
ת(ופה פעי-ה  :ת*ופה שמשכה +א יע+ה ע 45 +ימים ,בה
ייעשה מאמץ רצוף +אתר ו/או +חפש ,ו/או +ח+ץ ו/או
+הצי +את המבוטח במ*רה ש +אירוע חירום או ש +ניתו*
*שר וע +פי שי*ו& +עתו הב+ע&ית ש +המבטח.
ת(ופה סבי-ה :ת*ופה שמשכה +א יע+ה ע 200 +ימים,
שתחי+תה +אחר תום הת*ופה הפעי+ה ,בה יחו&שו
פעו+ות איתור ו/או חיפוש ו/או חי+וץ ו/או הצ+ה כאמור +עי+
במ*רה ש +ניתו* *שר או אירוע חירום ,וזאת ע +בסיס
מי&ע מבוסס וח& משמעי ו/או ראיות מוצ*ות וח&
משמעיות ,המצ&י*ות ע +פי שי*ו& +עתו הב+ע&י ש+
המבטח את חי&וש הפעו+ות הנ".+
כרטיס נסיעה :כרטיס נסיעה שרכש המבוטח בחו"+
במ*ום הכרטיס שרכש בצאתו מישרא +ע +מנת +שוב
+ישרא +מיע& מסוים בסוף הנסיעה.
ת-מי $מן המניין :מבוטח שהת*ב +כת+מי& מן המניין
+אח& מהמוס&ות +השכ+ה גבוהה ,המוכרים ע -+י&י
המועצה +השכ+ה גבוהה בישרא.+
שכר -ימו :$תש+ום ששו+ם בפוע +ע +י&י מבוטח ,שהוא
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.1.28

.1.29
.1.30
.1.31
.1.32
.1.33
.1.34
.1.35
.1.36
.1.37

.1.38
.1.39

.1.40
.1.41
.1.42

ת+מי& מן המניין או שמבוטח כאמור התחייב +ש+מו כשכר
+ימו& +מוס& +השכ+ה גבוהה המוכר ע +י&י המועצה
+השכ+ה גבוהה בישרא.+
$ירה & :ירה שנשכרה ע +י&י מבוטח ,שהוא ת+מי& מן
המניין בסמוך +מ*ום +ימו&יו או במעונות הסטו&נטים
הצמו&ים +מוס& בו בחר ++מו& ,ובתנאי מפורש ש&ירה זו
+א שימשה את המבוטח כמ*ום מגוריו ה*בוע +פני
תחי+ת +ימו&יו.
שכר $ירה :תש+ום ששו+ם בפוע +ע +י&י מבוטח ,שהוא
ת+מי& מן המניין או שמבוטח כאמור התחייב +ש+מו כשכר
&ירה ,הכ +ע +פי חוזה שכירות &ירה ת*ף שנעשה בכתב.
תש-ומי ת-מי $מן המניין :הוצאותיו הישירות ש +ת+מי&
מן המניין ע*ב אירוע תאונתי ,שאירע תוך ת*ופת הביטוח,
בגין שכר +ימו& ו/או שכר &ירה.
מצב חירום רפואי :נסיבות בהן מצוי המבוטח בסכנה
מיי&ית +חייו או *יימת סכנה מיי&ית כי תיגרם +מבוטח נכות
חמורה וב+תי הפיכה ,אם +א יינתן +ו טיפו +רפואי &חוף.
בן משפחה (רוב :בן/בת זוג ,הורה ,י ,&+אח/ות ,גיס/ה,
חמ/ות ,חתן/כ+ה ,נכ&/ה  -ש +המבוטח )גם אם מי מהם
בבחינת חורג/חורגת ,מאומץ/ת +פי העניין(.
גי -המבוטח :גי +המבוטח ביום הו&+תו האחרון טרם
כניסתה +תו*ף ש +פו+יסה זו.
מ-ווה :מבוטח אחר בביטוח נסיעות +חו" +אצ +המבטח,
המת+ווה +מבוטח בצאתו מישרא +בכוונה +שוב עמו
ארצה ובתנאי שהנו בן משפחה *רוב כהג&רתו +עי.+
ביטו -נסיעה :אי יציאת המבוטח מישרא+ +חו" +בת*ופת
הביטוח.
(יצור נסיעה :הפס*ת שהותו ש +המבוטח הנמצא בחו"+
תוך ת*ופת הביטוח ושובו +ישרא+ +פני המוע& המתוכנן
אשר היה נ*וב בכרטיס הנסיעה בחזרה +ישרא.+
הפס $תש-ומים בגין ביטו -או (יצור נסיעה :הפס&
הוצאותיו הישירות ש +המבוטח בגין אוב&ן פי*&ונות שאינם
מוחזרים ו/או תש+ומים ששו+מו מראש או שח+ה ע+
המבוטח חובה +ש+מם ,במ*רה ש +ביטו +או *יצור הכרחי
וב+תי נמנע ש +הנסיעה ביוזמת המבוטח.
כבו$ה :מטען אישי +שימוש פרטי הנ+ווה +מבוטח או
הנמצא במ+ון או ב&ירה ששם הוא מתאכסן.
$ברי ערך :מתכת י*רה ,יה+ום ,תכשיטים ,אבן חן ,שעון,
פרווה& ,ברי חשמ ,+ציו& א*+טרוני או אופטי ,ציו& ס*י ,ציו&
צ+י+ה ,ג+שני ג+ים ורוח ,מצ+מה ואביזריה ,ציו& צי+ום
+מיניו ,מחשב/ים וציו& מחשב )+רבות אמצעי אחסון
מי&ע( ,בג&י עור הכ+ו+ים בכבו&ה ,כ+ים מוסי*+יים ,חפצי
*ו&ש ופו+חן הכ+ו+ים בכבו&ה.
מסמכים& :רכון ,רישיון נהיגה וכרטיס נסיעה ב+ב&.
$ו-ר& :ו+ר ש +ארה "ב כפי שפורסם ע"י בנ* ישרא. +
תגמו-י ביטוח :סכום הפיצוי או השיפוי שיש+ם המבטח
בגין תביעה המכוסה +פי הפו+יסה ,אך בכ +מ*רה +א יותר
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מן הסכומים הנ*ובים במפרט הפו+יסה.
 .1.43גבו-ות אחריות :גבו+ות האחריות ש +המבטח הינם כנ*וב
במפרט הפו+יסה .י&וע +מבוטח כי גבו+ות אחריות המבטח
הינם ע +פי חבי+ת הביטוח שנרכשה ע +י&ו ,וכנ*וב
במפרט .
 1.44נותן שירות :ספ* שירות רפואי או כ +ספ* אחר אשר *יים
בינו +בין המבטח הסכם ,במוע& התביעה+ ,מתן שירות
רפואי או שירות אחר +מבוטחים ע +פי פו+יסה זו ,ואשר ע+
פי תנאי ההסכם התמורה +ה זכאי נותן השירות בגין שירות
שיינתן +מבוטח תשו+ם ישירות ע +י&י המבטח.
 .1.45מו( $ההת(שרות :מו*& ט+פוני אשר יהא מאויש ופעי+
 24שעות ביממה ע-+י&י נותן השירות ו/או ע"י אנשי צוות
האיתור והחי+וץ ו/או מי מטעמם ואשר י*+וט וינתב את
פניות בני משפחה ש +מבוטחים ו/או מי שהיה עמם ב*שר
*בוע במ*רה ש +ניתו* *שר ו/או אירוע חירום .
מען הסר ספ( ,ב(רות אירוע ,חייב המבוטח ,כתנאי (-ב-תתגמו-י הביטוח -פי פו-יסה זו- ,הת(שר או -הו$יע מיי$ית -נותן
השירות ,באמצעות הט-פונים המפורטים בפו-יסה ,ע( -רות
האירוע כאמור -עי -ו/או -הפנות את בית החו-ים ו/או הרופא
המטפ -א -נותן השירות -צורך אישור האשפוז ו/או הטיפו.-

ח (-ב' :התחייבויות המבטח
המבטח ישפה ו/או יפצה את המבוטח ו/או יש-ם ישירות -נותן
השירות את תגמו-י הביטוח -הם זכאי המבוטח ע -פי פו-יסה זו,
בגין אירוע ,כהג$רתו -עי ,-אשר אירע -מבוטח בתוך ת(ופת
הביטוח ,וזאת בהתאם -תנאי הפו-יסה וע- $סך הנ(וב במפרט
הפו-יסה ,ע--פי חבי-ת הביטוח.

פר(  : 1הוצאות בעת אשפוז בחו",-
פינוי והטסה רפואית -ישרא-
המבטח יש+ם +מבוטח ו/או ישירות +נותן השירות+ ,פי העניין וע +פי
שי*ו& +עתו הב+ע&י ש +המבטח ,את תגמו+י הביטוח+ ,הם זכאי
המבוטח ע +פי פו+יסה זו ,ע& +סכום כמפורט במפרט הפו+יסה
ובתנאיה ,בגין אירוע כמוג&ר +עי ,+אשר אירע +מבוטח במה+ך
ת*ופת הביטוח ,והכ +בהתאם ובכפוף +גבו+ות האחריות ,הסייגים
והתנאים האחרים הנ*ובים בפו+יסה +רבות במפרט הפו+יסה.

ב(רות אירוע ,כהג$רתו -עי -המבטח יש-ם הוצאות ו/או
תש-ומים כמפורט -ה-ן:
 1.1הוצאות אשפוז בבית חו-ים בחו" :-הוצאות אשפוז ש+
המבוטח בבית חו+ים בחו" +במח*+ה בת  2מיטות
+משך ת*ופת אשפוז ש+א תע+ה ע 150 +ימים .הוצאות א+ו
ישו+מו ע +י&י המבטח ישירות +בית החו+ים באמצעות נותן
השירות או באמצעות שיפוי המבוטח בגין תש+ומים כאמור
שבוצעו ע +י&ו.

Semi Private

7

1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

1.7

פינוי יבשתי :הוצאות סבירות +העברה בכ +אמצעי תחבורה
יבשתי ,המותאם מבחינה רפואית +מצבו ש +המבוטח+ ,בית
חו+ים *רוב ,ע& +סכום ש+א יע+ה ע +הסכום הנ*וב במפרט
הפו+יסה.
פינוי אווירי/ימי :הוצאות סבירות בגין פינוי אווירי או ימי במצב
חירום רפואי כהג&רתו +עי +ממ*ום האירוע +בית חו+ים *רוב
ע& +סכום ש+א יע+ה ע +הסכום הנ*וב במפרט הפו+יסה.
הטסה רפואית :המבטח ישא בהוצאות המבוטח בגין הטסה
רפואית כהג&רתה +עי ,+במ*רה ש +אירוע המכוסה בפו+יסה
זו ויעביר את המבוטח +ישרא+ +המשך טיפו& .+רך העברת
המבוטח מחו"+ +ישרא +ת*בע ב+ע&ית ע +י&י רופא מטעם
המבטח+ ,אחר *ב+ת מי&ע מ&וי* ע +מצבו הרפואי ש+
המבוטח ואפשרות הטיפו +במבוטח במ*ום בו ח+ה או נפגע.
• אחריות המבטח עפ"י סעיפים - 1.2-1.4עי ,-מותנית
ב(ב-ת אישור מו($ם מאת המבטח ובביצוע הפינוי/
ההטסה הנ" -באמצעות המבטח ו/או נותן השירות ב-ב.$
• -שם (ב-ת השירותים כאמור ע -המבוטח -הו$יע מיי$ית
נותן השירות ע( -רות האירוע -אח $ממספרי הט-פוןהמפורטים בפו-יסה ו/או -הפנות את בית החו-ים או
הרופא המטפ -א -נותן השירות -אישור ה$רישה (-ב-ת
השירות ו-אישור התביעה.
• -מען הסר ספ( יצוין ,כי במ(רה ש -הטסה רפואית ,כרטיסי
נסיעה שהיו בי$י המבוטח ו/או המ-ווה אותו -ישרא -יומחו
טובת המבטח או שע-ותם ת(וזז מהפיצוי אותו חבהמבטח -מבוטח.
מי-וט :הוצאות בגין כרטיס נסיעה +מי+וט +מ&ינה הסמוכה
ביותר מהארץ בה מת*יימות פרעות ואשר יש סכנה ממשית
+חיי המבוטח וזאת ע& +סכום כנ*וב במפרט הפו+יסה.
המשך אשפוז בבית חו-ים ציבורי בישרא -ע(ב תאונה
בחו" :-הוצאות הכרוכות בהמשך אשפוזו ש +המבוטח בבית
חו+ים ציבורי בישרא ,+כהג&רתו בסעיף + 1.8עי ,+כהמשך
רציף +אשפוזו ע*ב אירוע תאונתי בחו" +המכוסה ע +פי
פו+יסה זו ,וזאת +ת*ופת אשפוז ש+א תע+ה ע 365 +ימים
מיום העברתו ש +המבוטח חזרה +ישרא +או מיום סיום
ת*ופת הביטוח ,המו*&ם מביניהם.
• מו&גש כי בכ +מ*רה +א תע+ה מחויבות המבטח בגין סעיף
זה ע +הסכום הנ*וב במפרט הפו+יסה ובתנאי נוסף ,שאין
המבוטח זכאי +כיסוי הוצאות אשפוז א+ה מגורם אחר
כ+שהו.
אושפז המבוטח השוהה -ב$ו בחו" -יותר ממספר הימים
הנ(וב במפרט הפו-יסה :
אושפז מבוטח ,השוהה +ב&ו בחו"+ +משך ת*ופה ש +יותר
ממספר הימים הנ*וב במפרט הפו+יסה ,וזאת בע*בות אירוע
תאונתי שאירע בחו" ,+ואשר בגינו נ&רשת פעי+ות כירורגית
ו/או חו&רנית ובנוסף ,אם רופא מטפ* +בע כי כתוצאה
מהאירוע התאונתי הנ" +נש*פת +מבוטח סכנת חיים,יכסה
המבטח את הוצאות ההטסה ב+ב& ש +בן משפחה *רוב אח&
כמוג&ר בפו+יסה או ש +א&ם אחר ,שאושר ע +י&י המבטח,
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אשר יוטס מישרא+ +מ*ום הימצאו ש +המבוטח וחזרה
+ישרא .+הכיסוי יהא +הוצאות הטסה במח*+ת תיירים ב+ב&
ו+א יכ+ו +הוצאות +וואי ו/או שהות ו/או תחבורה וכיו"ב .
• הסכום המרבי ע -פי סעיפים - 1.7 - 1.5א יע-ה ע -הסך
הנ(וב במפרט הפו-יסה שנרכשה ע -י$י המבוטח.
• מו$גש כי אחריות המבטח -פי פר( זה תהיה אך ור(
במסגרת התעריפים המ(וב-ים בארץ בה ניתן הטיפו -ו/או
השירות.
• אחריות המבטח -הוצאות רפואיות בגין ספורט אתגרי
כהג$רתו -עי -מוגב-ת ע- $סכום הנ(וב במפרט הפו-יסה.

פר(  :2הוצאות רפואיות בחו" -ש-א
בעת אשפוז
המבטח ישפה את המבוטח וישא בהוצאות הרפואיות כהג&רתן
+עי ,+בגין אירוע אשר ארע +מבוטח בחו" +במשך ת*ופת הביטוח,
ע +פי חבי+ת הביטוח שנרכשה ע +י&י המבוטח וע& +סך הנ*וב
במפרט הפו+יסה כ&+ה+ן:
 2.1הוצאות רפואיות בחו" :-ב*רות אירוע יהיה המבוטח זכאי
+החזר ההוצאות הרפואיות כהג&רתן +עי +אשר הוציא
המבוטח בעת שהותו בחו" +ובכ ++זה:
א .תרופות :תרופות שני*נו בחו" +בהוראת רופא מטפ +ובמי&ה
סבירה וע& +סך כנ*וב במפרט הפו+יסה.
ב .טיפו -חירום בשיניים ועזרה ראשונה בשיניים+ :אחת או יותר
משיניו ה*בועות והטבעיות ש +המבוטח ,אשר בגינן נז**
+טיפו +שיניים מיי&י +שם שיכוך כאבים ב+ב& .במסגרת טיפו+
החירום והעזרה הראשונה בשיניים יינתנו +מבוטח השירותים
הבאים ב+ב& :עששת נרחבת  -סתימה זמנית; ח ++פתוח בשן
 סתימה זמנית; צוואר שן חשוף  -חומר +מניעת רגישות;&*+ת חריפה -ע*ירת עצב או חומר חניטה; מורסה ממ*ור
השן -ני*וב מורסה או איפו +בסגר; &חיסת מזון  -טיפו+
בחניכיים; &*+ת סיב כותרתית  -שטיפה או טיפו +תרופתי;
כאבים +אחר ע*ירה  -שיכוך כאבים .מו&גש כי כ +טיפו+י
חירום בשיניים ועזרה ראשונה יינתנו אך ור* במסגרת רפואת
שיניים משמרת גם אם נ&רשו ע +פי מצב *ו&ם.
• מו$גש כי אחריות המבטח -הוצאות עפ"י סעיף  2.1תהיה אך
ור( במסגרת התעריפים המ(וב-ים בארץ בה ניתן הטיפו-
ובכ -מ(רה -א תע-ה ע -הסכום המרבי הנ(וב במפרט
הפו-יסה.
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 2.2הוצאות רפואיות בישרא -ש-א בעת אשפוז ,ע(ב תאונה
ב-ב $שארעה בחו" :-המבטח ישפה את המבוטח בגין
ההוצאות הרפואיות כהג&רתן +עי ,+ש+א בעת אשפוז,
כהמשך טיפו +בישרא +באירוע תאונתי ש*רה בחו" .+הוצאות
א+ו יכ++ו טיפו +פיזיוטרפי ,הור&ת גבסים ,הוצאת מסמרים
והכ +בתנאי שניתן אישור מראש ע"י המבטח +ביצוע טיפו+ים
א+ו.
 2.3הוצאות רפואיות בישרא -ש-א בעת אשפוז ,ע(ב מח-ות
גיאוגרפיות :במסגרת זו יכוסו הוצאות רפואיות ,שהוצאו
בישרא +וה*שורות בייעוץ וטיפו +אצ +רופאים מומחים
פרטיים ע& +סך הנ*וב במפרט הפו+יסה בכ +ה*שור במח+ות
המפורטות +ה+ן&* :חת &נגי*+& ,ת *רום המח יפנית,טיפוס
הבטן ,מ+ריה ו/או כ +מח+ה &ומה אחרת כפי שתוג&ר כמח+ה
גיאוגרפית ע"י רופא המבטח וב+ב& שאין המבוטח זכאי +כיסוי
הוצאות א+ה מגורם אחר כ+שהו +רבות מ*ופת החו+ים בה
הנה חבר .מו&גש כי אחריות המבטח עפ"י סעיף זה +א תע+ה
בכ +מ*רה ע +הסכום המרבי הנ*וב במפרט הפו+יסה.
•

יו$גש כי הוצאות עפ"י סעיפים - 2.2-2.3עי- -א יכ--ו טיפו-י
שיניים מכ -מין וסוג .התחייבות המבטח ע -פי סעיף זה
מוגב-ת -ת(ופה ש 90 -ימים מיום שובו ש -המבוטח
-ישרא -או מיום סיום ת(ופת הביטוח ,המו($ם מביניהם.

 2.4הוצאות בגין העברת גופה :נפטר המבוטח ע*ב אירוע
המכוסה ע +פי פו+יסה זו ,ישא המבטח בהוצאות העברת
גופתו ממ*ום האירוע +ישרא ,+בתנאי מפורש ,כי העברה זו
תתבצע ע +י&י המבטח ו/או מי מטעמו.
• מו$גש כי אחריות המבטח עפ"י סעיף זה -א תע-ה ע-
הסכום המרבי הנ(וב במפרט הפו-יסה.
( 2.5בורה במ$ינה אחרת :בי*שו בני משפחתו ש +המבוטח ,ו/או
אפוטרופוסיו ו/או יורשיו החו*ייםו/או מבצעי צוואתו החו*יים
שנתמנו כ&ין*+ ,בור את המבוטח במ&ינה בה אירע מ*רה
הביטוח ,ישפה המבטח את המוטבים בע+ות הוצאות ה*בורה
בפוע +אך +א יותר מהסכום הנ*וב במפרט הפו+יסה .נ*בר
המבוטח בחו" +כאמור+ ,א יש+ם המבטח כ +תש+ום כ+שהו
+מוטבים בגין העברת הגופה +ישרא +מכ +סיבה שהיא.
• סך הכ -התחייבות המבטח -פי פר(  1ופר( - 2עי -יח$יו -א
תע-ה ע -הסך המרבי הנ(וב במפרט הפו-יסה ואך ור(
במסגרת התעריפים המ(וב-ים בארץ מתן הטיפו.-
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פר(  :3הוצאות מיוח$ות בגין
אירועים תאונתיים ואירועים
בריאותיים שאינם תאונתיים
התחייבות המבטח :המבטח ישפה את המבוטח או יש+ם ישירות
+נותן השירות בגין אירוע שאירע במה+ך ת*ופת הביטוח עבור
הוצאות מיוח&ות כ&*+מן:
 3.1כרטיס נסיעה ח-ופי -ישרא :-כרטיס נסיעה +ישרא +שנרכש
+אחר תום ת*ופת הביטוח ,אם נרכש עבור המבוטח בש+
מצב בריאות *+וי ש +המבוטח ,אשר אינו מאפשר טיסתו
+ישרא +במוע& המ*ורי וזאת ע +פי אישור הרופא המטפ+
ובאישור רופא המבטח ,וכן כרטיס נסיעה עבור מ+ווה אח&
ב+ב& ,והכ +ע& +סך הנ*וב במפרט הפו+יסה.
במי&ה והמבוטח ו/או המ+ווה יהיו זכאים +זיכוי בגין ביטו+
כרטיס הנסיעה המ*ורי ,יש+ם המבטח ר* את ההפרש שבין
מחיר כרטיס הנסיעה הח&ש שנרכש עבור המבוטח ו/או
המ+ווה כאמור +בין כרטיס הנסיעה המ*ורי.
 3.2הוצאות בחו" -בגין שהות נוספת במ-ון:
 3.2.1אירע +מבוטח אירוע ,המכוסה ע +פי פו+יסה זו ,בעת היותו
בחו" +במשך ת*ופת הביטוח ותמה ת*ופת הביטוח ע +פי
תנאי הפו+יסה ונמסרה +מבטח חוות &עת רופא מוסמך
ובאישור רופא המבטח ,כי אסור +מבוטח ע&יין +טוס +ישרא+
וכי נש*פת סכנה +בריאותו ו+חייו ,המבטח ישפה את
המבוטח בע+ות הוצאות מ+ון מ&רגת  3כוכבים כמ*וב+
בארץ בה שוהה המבוטח .היה עם המבוטח+ ,אחר תום
ת*ופת הביטוח ,מ+ווה כהג&רתו בסעיף + 1.34עי ,+אשר
בא +סעו& את המבוטח מישרא ,+ישפה המבטח גם את
המ+ווה בגין ע+ות הוצאות המ+ון כאמור +עי.+
• השיפוי האמור בסעיף - 3.2עי -יינתן אך ור( בגין המבוטח
ומ-ווה אח $ב-ב $ובסכום ש-א יע-ה ע -הסכום הנ(וב
במפרט הפו-יסה.
 3.3הפס $תש-ומים בגין ביטו -או (יצור נסיעה:
 3.3.1ביטו -נסיעה :המבטח יש+ם +מבוטח וישפה אותו במ*רה
ש +ביטו +הנסיעה בנסיבות ש+ה+ן ע +אוב&ן פי*&ונות
ה*שורים בנסיעה +חו" ,+שאינם מוחזרים )כו ++כרטיס
נסיעה( או תש+ומים ששו+מו מראש או שח+ה חובה ע+
המבוטח +ש+מם עבור שירותי *ר*ע ,ע& +סך כנ*וב
במפרט הפו+יסה.
( 3.3.2יצור נסיעה :המבטח יש+ם +מבוטח במ*רה ש* +יצור
נסיעה בנסיבות ש+ה+ן ,ח *+יחסי ש +הוצאות שירותי
ה*ר*ע המתוכננים ששו+מו מראש ואינם ניתנים +החזרה
+פי ההזמנות שנעשו ,מחושב באופן יחסי עבור כ +יום ש+
הנסיעה המתוכננת שאב& ,ע& +סך המרבי כנ*וב במפרט
הפו+יסה.
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• המבטח יש-ם תגמו-י ביטוח עפ"י סעיפים  3.3.1ו3.3.2 -
-$עי ,-בגין ביטו(/-יצור נסיעה אך ור( בגין המ(רים
הבאים:
 .1מח+ת המבוטח או המ+ווה אותו ,בתנאי שאושפז מי מהם
בבית חו+ים +פחות  24שעות במה+ך ת*ופת הביטוח
כהג&רתה בסעיף + 1.6עי ,+או מות המבוטח ,או תאונה ש+
המבוטח אשר רופא *בע ,כי כתוצאה ממנה ע +המבוטח
+בט +את הנסיעה ו+הישאר בישרא ,+ורופא מטעם
המבטח אישר זאת והכ +בתנאי שהאירועים הנ" +אירעו
באופן ב+תי צפוי ב+ב&.
 .2מוות או אשפוז ב+תי צפוי ש +בן משפחה *רוב ע*ב תאונה
או מח+ה.
 .3חטיפתו ש +המבוטח או המ+ווה אותו.
 .4ביטו +טיסות ש +שרות מטוסים ס&יר ע*ב מגיפה ,אסון
טבע מתמשך ,פרעות ו/או מהומות בארצות היע&,
המונעים *יום טיסה.
 .5ביטו +נסיעה במה+ך ת*ופת הביטוח כהג&רתה בסעיף
+ 1.6.1עי +אם  7ימים +פני מוע& הנסיעה אירעו בביתו ש+
המבוטח שריפה ,התפוצצות ,נז* בז&ון ,הצפה ,ו/או
שיטפון ,וכן אם נ&רשה נוכחותו האישית ש +המבוטח +צורך
ח*ירה משטרתית ע*ב פריצה או ניסיון +פריצה +ביתו ו/או
+עס*ו .
חריגים נוספים ומיוח$ים -סעיף  3.3בפר(  - 3הפס$
תש-ומים בגין ביטו(/-יצור נסיעה.

.1

.2
.3
.4

מב-י -גרוע מיתר תנאי הפו-יסה וחריגיה ,המבטח -א
יש-ם עבור תביעה הנובעת במישרין או בע(יפין
מה$ברים הבאים:
(יצור או ביטו -נסיעה ,הנובעים כתוצאה מחו( או
ת(נה ממש-תית ,ת(נה ,צו ,הוראת שעה ו/או כ -הנחיה
ש -רשות מוסמכת ,מהשהייה או תי(ון או שינוי ש- -וח
הזמנים הרשום ש -חברת התעופה ו/או השייט ו/או
תעבורה ,ממח -$במתן מי$ע ע -ח (-כ-שהו ש-
החופשה המתוכננת )-רבות טעות ,מח -$או השמטה(
ע -י$י כ -ספ( ש -שרות המהווה ח (-מהנסיעה
המתוכננת ,או ש -סוכן או מארגן נסיעות שבאמצעותם
נרשמה או הוזמנה הנסיעה.
עבור תביעה הנובעת במישרין או בע(יפין מאי רצונו ש-
מבוטח כ-שהו -צאת -נסיעה ע(ב מצב כ-כ-י שנ(-ע
א-יו או בש -כ -סיבה אחרת.
עבור הוצאות נסיעה ומימון מח$ש ש -הנסיעה -ארץ
כ-שהי בחו" ,-בע(בות ביטו -הנסיעה או (יצורה.
עבור תביעה הנובעת במישרין או בע(יפין כתוצאה מכ-
מעשה ב-תי חו(י או ה-יכים פ-י-יים ש -המבוטח או
ש -כ -א$ם שע-יו נסמכות תוכניות הטיו.-
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 .5עבור תביעה הנובעת במישרין או בע(יפין ממח-$
במתן הו$עה -סוכן נסיעות או מארגן טיו-ים או ספ(
שירותי תחבורה או שירותי -ינה ואכסון  ,מי $משהובהר
שיש -בט -או (-צר את הנסיעה.
 .6עבור תביעה -החזר יחסי עבור כרטיס נסיעה $ו כיווני
מ(ורי ,שנוצ -ר( -שם יציאה מישרא -אך הוח-ף
בכרטיס אחר ע -י$י המובי -או במ(רה ש -שיבה
באיחור או (יצור נסיעה ע -י$י המבוטח.
( .7יצור/ביטו -נסיעה -אישה שבעת רכישת הפו-יסה
הייתה בהריון בין אם י$עה ע -כך ובין אם -או.
( .8יצור/ביטו -נסיעה ,בש -מותו או אשפוזו ש -המבוטח
ו/או בן משפחה (רוב ,הנובע ממצב בריאותי שהיה
(יים אצ-ו -פני צאת המבוטח -חו") -במ(רה (יצור(
/בעת רכישת הביטוח במ(רה ביטו.(-
 .9הוצאות נסיעה ושהייה בהן נשא המבוטח ואשר היו
מוצאות ע -י$ו גם א-מ-א (יצור/ביטו -הנסיעה.
 3.4הפס$י תש-ום ת-מי $מן המניין  :המבטח יש+ם +ת+מי& מן
המניין וישפה אותו בגין הפס& שכר +ימו& ושכר &ירה,
כהג&רתם +עי +ע*ב אירוע תאונתי שאירע +מבוטח ,ושבגינו
נא+ץ המבוטח +היע&ר +חו&ש +פחות מ+ימו&יו במוס&
+השכ+ה גבוהה ו/או ממגוריו ב&ירה ע& +נ*וב במפרט
הפו+יסה.
• אם הת-מי $מן המניין אינו מתגורר כ$ייר יחי $ב$ירה,
ישו-ם -ו הח (-היחסי מהסך המרבי -תש-ום בגין שכר
ה$ירה .המבטח -א יש-ם -ת-מי $מן המניין הפס$
תש-ומים בגין שכר $ירה ,העו-ה ע -הסכום שהת-מי $מן
המניין שי-ם בפוע -ו /או התחייב -ש-ם ע -פי חוזה
שכירת $ירה ת(ף בכתב ובכ -מ(רה -א יותר מן הסכוםהנ(וב במפרט.
• הכיסוי הביטוחי עפ"י סעיף - 3.4עי- -א יחו -במ(רים בהם
המבוטח -א נשא בתש-ומי שכר -ימו $ו/או שכר $ירה
בפוע ,-שכן הוענ(ו -ו כהטבה ו/או כמ-גה.
 3.5ביטו -נסיעה ע(ב מ-חמה :המבטח ישפה את המבוטח עבור
ע+ות כרטיס נסיעה ב+ב& במ*רה ש +ביטו +נסיעה כמוג&ר
בפו+יסה וזאת אם ביטו +הנסיעה נגרם ע*ב מ+חמה בהי*ף
מ+א ,אשר הוכרזה בין ישרא +ומ&ינה זרה ,וב+ב& שהמבוטח
נ*רא ע*ב כך +שירות מי+ואים ע +פי צו *ריאה מיוח& )צו (8
ע"י גורם צבאי מוסמך בת*ופה ש 7 +ימים ,ה*ו&מים +מוע&
הנסיעה המ*ורי והמתוכנן +צאתו ש +המבוטח +חו".+
• סכום הכיסוי בסעיף - 3.5עי -הנו בגין ע-ות כרטיס נסיעה
במח(-ת תיירים וע- $סך כנ(וב במפרט הפו-יסה.
• מובהר בזאת כי הכיסוי ע -פי סעיף - 3.5עי -יחו -אך ור(
ע -נז(י המבוטח ב-ב $ו-א יכסה כ -הוצאות שהן שיגרמו
ע(ב כך -מ-ווה המבוטח.
• הכיסוי הביטוחי ע -פי פר( זה יחו -אך ור( אם צוין במפורש
במפרט הפו-יסה ,וע- $סך הנ(וב במפרט הפו-יסה.
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פר(  :4חריגים מיוח$ים -פר(ים
- 1,2,3,5,8,10פו-יסה
4.1

4.2
4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

המבטח -א יהא חייב ו-א יש-ם תגמו-י ביטוח בגין
תביעה ע -פי פר(ים - 1,2,3,5,8,10פו-יסה ,הנובעת או
ה(שורה בנסיבות כ(-$מן:
א .מצב בריאות שהטיפו -בגינו היה צפוי ,במבוטח ו/או בבן
משפחה (רוב.
ב .מצב בריאותי ,אשר הרופא המטפ -המ-יץ ,כי המבוטח
א ייסע בגינו -חו".-ג .מצב בריאות בגינו המבוטח נמצא ברשימת המתנה
טיפו -רפואי ו/או -אשפוז ו/או -ניתוח. .$מצב בריאותי בגינו היה המבוטח או בן משפחה (רוב
בטיפו -רפואי ו-ו תרופתי ב-ב $ו/או בהשגחה ,בעת
צאת המבוטח -חו" -או במשך  6החו$שים ש($מו
צאתו ו/או החמרה במצבו הרפואי ש -המבוטח ,אשרהיה (יים (ו$ם -תחי-ת ת(ופת הביטוח )-רבות ומב-י
גרוע בכ--יות האמור -עי ,-מח-ה ממארת(.ה .נסיעה ,שמטרתה (ב-ת טיפו -רפואי.
הריון ,הריון מחוץ -רחם ,שמירת הריון ,הפ-ה- ,י$ה )-רבות
י$ה מו($מת( ,טיפו -בוו ,$-בעובר או בפג.המבטח -א יהיה אחראי בגין אשפוז והוצאות רפואיות ש-א
בעת אשפוז עבור פעו-ות ,שאינן הכרחיות ו$חופות
מבחינה רפואית ,אשר ניתן $-חותן ע $שוב המבוטח
ישרא.-בכ -מ(רה ,יהא המבטח זכאי -חייב את המבוטח -שוב
ישרא- -ביצוע טיפו -או המשך טיפו ,-אם חזרתו ארצהתתאפשר מבחינה רפואית ,בכ -עת.
הטסה רפואית ,אשר בוצעה ש-א באמצעות המבטח או
ש-א ע -פי אישור מטעמו.
מח-ת הכש -החיסוני הנרכש ) (AIDSאו השת-ת איבר או
איברים.
המבטח -א יכסה הוצאות אשפוז בישרא -וכן -א יכסה
הוצאות רפואיות כהמשך -אירוע המכוסה בחו"- ,-מעט
כ(בוע בסעיף - 2.2עי.-
המבטח -א יש-ם עבור טיפו-ים מהסוגים הבאים:
פיזיוטרפיה )-מעט כאמור בסעיף - 2.2עי ,(-מכנוטרפיה,
מטורופתיה ,הי$רוטרפיה ,הומאופתיה ,טיפו-ים א-טרנטי-
ביים ,תכנית מרפא $י(ור )א(ופנטורה( ,טיפו -ע -י$י
כירופר(ט ,ב$י(ות בי(ורת ת(ופתיות ,ניתוח ו/או טיפו-
חניכיים ,טיפו -שיניים )-מעט טיפו -חירום בחו" -כאמור
בסעיף - 2.1עי ,(-הפרעה נפשית או עצבית ,טיפו- -אחר
ניתוח ו/או -אחר טיפו -חניכיים ,ניתוח ו/או טיפו( -וסמטי-
אסתטי )ניתוח פ-סטי(.
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 4.9המבטח -א יש-ם עבור אביזרים רפואיים או אחרי
מהסוגים הבאים :מש(פיים ,מש(פיים אופטיים ,ע$שות
מגע ,מכשיר שמיעה ,תותבות -מיניהן.
 4.10רעי$ת א$מה -חריג זה יחו -אך ור( ע -פר( ) 10איתור,
חיפוש ,חי-וץ והצ-ה(.

פר(  :5תאונות אישיות
הכיסוי הביטוחי עפ"י פר( זה יחו -אך ור( אם צוין כך במפורש
במפרט הפו-יסה וע- $סך הנ(וב במפרט הפו-יסה.
נגרם +מבוטח בחו" +במה+ך ת*ופת הביטוח נז* גוף שסיבתו
הישירה והיחי&ה הנה אירוע תאונה כהג&רתה בפר* ההג&רות
+עי ,+ישו+מו תגמו+י הביטוח כ&*+מן:
 5.1מוות ע(ב תאונה :במ*רה מות המבוטח ע*ב תאונה ,ישו+מו
+יורשיו החו*יים ש +המבוטח ,או +מנה+י עזבונו או +מבצעי
צוואתו תגמו+י ביטוח בסך הנ*וב במפרט הפו+יסה .
תגמו-י הביטוח ע -פי סעיף - 5.1עי- -א יחו- -גבי מבוטחים
שטרם מ-או -הם  18שנה במוע $האירוע התאונתי או -גבי
מבוטחים אשר גי-ם גבוה מהגי -המ(סימא-י הנ(וב
במפרט הפו-יסה.
 5.2נכות צמיתה ע(ב תאונה :במ*רה ש +נכות צמיתה
כהג&רתה +עי ,+ע*ב תאונה ,יש+ם המבטח +מבוטח אחוזים
כמפורט בטב+ה ש+ה+ן מהסכום הנ*וב במפרט הפו+יסה.
מובהר כי הכיסוי +פי ס"* זה +מבוטחים שבמוע& האירוע
התאונתי טרם מ+או +ו  18שנים ,יהיה בגובה ש 50% +מהסכום
ביחס +מבוטח בגיר כאמור +עי +ובהתאם +חבי+ת הביטוח
איבר הגוף

אחוז מן הסכום אבר הגוף
הנ*וב במפרט

ימין
75%
זרוע
65%
אמה
60%
כף י&
בוהן כף י& 25%
אצבע כף י& 15%
אמת כף י& 12%
*מיצת כף 10%
זרת כף י& 12%

50%
עין אחת
100%
שתי עיניים
50%
אוזן אחת
100%
שתי אוזניים
רג) +מתחת +ברך( 60%
70%
ירך
50%
כף הרג+
5%
בוהן רג+
אצבע רג +אחרת 3%
•
•
•

אחוז מן הסכום
שמא+
65%
55%
50%
20%
12%
10%
8%
10%

האחוזים המצוינים בטב+ה +עי +נוגעים  100%-+נכות
צמיתה ש +אותו איבר.
הנכות הצמיתה ושיעורה יי*בעו ע +י&י רופא מומחה.
במ*רה ש +נכות צמיתה ח*+ית ,כ+ומר נכות ש +פחות מ-
+ 100%גבי אח& האיברים המצוינים בטב+ה ,ישו+ם שיעור
יחסי ש +סכום הביטוח ה*בוע ביחס +אותו איבר )&וגמא
מספרית :נכות צמיתה ח*+ית ש 20% +בכף י& ימין )((60%
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 המבוטח יהיה זכאי +תש+ום ש 12% +מהסכום הנ*ובבמפרט ) .(60%* 20% = 12%נכות ה*יימת +פני התאונה
תופחת בעת *ביעת שיעור הנכות ע +פי פר* זה .
• איבר שמא +ש +איטר י& ימין יחושב כאיבר ימין ע +פי
הטב+ה הנ".+
• במ*רה ש +נכות צמיתה +גבי איבר אשר +א צוין בטב+ה
+עי ,+ישו+ם שיעור מתוך סכום הביטוח המ+א הנ*וב
במפרט הפו+יסה בהתאם +שיעורי הנכות שי*בע ע +י&י
רופא מומחה.
חריגים
• ע -פר( זה יחו-ו כ -החריגים ה(בועים בפר( - 4עי -וכ-
החריגים ה(בועים בפר( החריגים הכ--יים  -פר( - 9ה-ן
ע -כ -סעיפי המשנה שבהם.
 5.3טיפו -פסיכו-וגי ו/או פסיכיאטרי בישרא :-במ*רה
ש+אחר תאונת &רכים שאירעה בחו"+ +מבוטח ,שגי+ו ביום
*רות התאונה היה מע 18 +שנים ,והכ +תוך ת*ופת
הביטוח ,ושבע*בותיה ובמה+ך  6החו&שים שאחריה נז**
המבוטח +טיפו +פסיכו+וגי ו/או פסיכיאטרי ,יש+ם המבטח
עבור טיפו+ים אצ +פסיכו+וג ו/או פסיכיאטר .הסכום המרבי
עבור טיפו +וכן מספר הטיפו+ים +הם יהיה זכאי המבוטח
הנם כנ*וב במפרט הפו+יסה.
חריגים
• טיפו -הפסיכו-וג ו/או הפסיכיאטר כאמור בסעיף - 5.3עי-
מותנה באישור רופא ב$בר נחיצות טיפו -כאמור.
• טיפו-ים כאמור ע -פי סעיף - 5.3עי -מוגב-ים  180 --יום
מיום (רות התאונה ו-א יותר מהסכום הנ(וב במפרט
הפו-יסה.
• ע -פר( זה יחו-ו כ -החריגים ה(בועים בפר(  4וכ -החריגים
ה(בועים בפר( החריגים הכ--יים פר(  ,9ע -כ -סעיפי
המשנה שבהם.

פר(  :6חבות כ-פי צ $ש-ישי
המבטח ישפה את המבוטח בגין חבותו החו*ית כ+פי צ& ש+ישי ,ע+
פי פס* &ין סופי וח+וט ש +בית משפט מוסמך וב+ב& שגבו+
האחריות +א יע+ה ע +הסך הנ*וב במפרט הפו+יסה וזאת בעבור
נז* גוף או רכוש אשר אירעו בחו" +בת*ופת הביטוח .תנאי *+יום
התחייבות זו ע"י המבטח הנה התאמת חבות המבוטח כ+פי צ& ג'
+הג&רתה בפ*ו&ת הנזי*ין בישרא.+
חריגים -פר(  - 6חבות כ-פי צ $ש-ישי:
• +א ישו+מו תגמו+י ביטוח ע +פי פר* זה ,כאשר חבותו ש+
המבוטח כ+פי צ& ש+ישי הנה אחת מהחבויות +ה+ן או נובעות
במישרין או בע*יפין מהן:
 .1חבות מעבי$ים ,חבות חוזית או חבות כ-פי בן משפחה
(רוב ש -המבוטח ,חבות ע(ב בע-ות או החז(ה ב(ר(ע או
במבנים )-מעט כאשר תפיסתם היא ר( -שם מגורים
באופן זמני(.
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.2
.3
.4
.5
.6

חבות ע(ב מעשה מכוון ,מעשה בז$ון או מעשה ב-תי חו(י.
חבות בגין בע-י חיים השייכים או הנמצאים בש-יטתו,
בהשגחתו או תחת השגחתו ש -המבוטח.
חבות ע(ב מש-ח י ,$עס( או מ(צוע.
חבות ע(ב בע-ות או חז(ה או שימוש בכ-י רכב ,בכ-י טייס
או בכ-י שיט.
חבות כתוצאה מעיסו( בספורט אתגרי כהג$רתו בסעיף
- 1.18עי) -הג$רות(.
כ -חריגים -פר( כבו$ה בפו-יסה זו )פר( - 7ה-ן( ,יחו-ו גם
ע -נז(י רכוש במסגרת חבות כ-פי צ $ש-ישי.

יו$גש כי בכ -מ(רה ש -חבות כ-פי צ $ש-ישי- ,א רשאי
המבוטח -יטו -ע -עצמו כ -אחריות שהיא ו/או -א ינה -כ-
ה-יך ו/או פשרה ו/או הסכמה ו/או ניהו -כ -משא ומתן שהוא
ו/או הו$אה שהיא ,א-א -אחר (ב-ת הסכמה מראש ובכתב
מאת המבטח.

פר(  :7כיסויים נוספים
הכיסוי הביטוחי עפ"י פר( זה יחו -אך ור( אם צוין כך במפורש
במפרט הפו-יסה ובהתאם -חבי-ת הביטוח שנרכשה ,וע- $סך
הנ(וב במפרט הפו-יסה ובכפוף -יתר תנאי הפו-יסה וחריגיה.
מובהר כי הכיסוי הביטוחי +מבוטח ע& גי 18 +הנו מחצית מהסכומים
הנ*ובים בפר* זה ביחס +מבוטח בגיר.
 7.1כבו$ה )מטען אישי נ-ווה( :המבטח ישפה את המבוטח
במ*רה ש +אוב&ן ,גניבה או נז* שאירע +מטענו הנ+ווה ש+
המבוטח בנסיעה ,במשך ת*ופת הביטוח +גבי כבו&ה
כהג&רתה בסעיף + 1.6.2עי ,+ע& +סך מרבי הנ*וב במפרט
הפו+יסה )ביחס +כבו&ה ו/או ביחס +כ +פריט בנפר&( ,אך +א
יותר מערכו הממשי ש +המטען האישי הנ+ווה כאמור )בניכוי
ב+אי(.
 7.2כיסוי בגין $ברי ערך :המבטח ישפה את המבוטח במ*רה ש+
אוב&ן ,גניבה ,או נז* &+ברי ערך כהג&רתם בסעיף + 1.39עי. +
אחריות המבטח מוגב+ת +סכומים הנ*ובים במפרט הפו+יסה.
 7.3כיסוי בגין מצ-מת וי$או :המבטח ישפה את המבוטח במ*רה
ש +אוב&ן או גניבה ש +מצ+מת וי&או ואביזריה ע& +סכומים
הנ*ובים במפרט הפו+יסה מתוך ה&ברים י*רי הערך ובהתאם
+חבי+ת הביטוח שנרכשה+ .עניין זה יחושבו מצ+מה ואביזריה
כפריט י*ר ערך אח&.
הכיסוי בגין מצ-מת וי$או ואביזריה הנו בהתאם -תנאים
הבאים:
א .המבוטח רכש את מצ-מת הוי$או ואביזריה -פני תחי-ת
ת(ופת הביטוח.
ב .בי$י המבוטח ישנן (ב-ות (ניה ,המוכיחות את סוג
המצ-מה ,ה$גם ,וכ -מי$ע הנ$רש.
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ג .באם -א הת(יימו סעיפים א'-ב' -עי ,-הכיסוי בגין
מסרטת הוי$או ואביזריה יהיה בהתאם -סכום הכיסוי בגין
$ברי ערך כנ(וב במפרט הפו-יסה ובהתאם -חבי-ת
הביטוח שנרכשה.
 7.4כיסוי בגין תרמי :-המבטח ישפה את המבוטח במ*רה ש+
אוב&ן או גניבה ש +תרמי +ע& אחריות המבטח מוגב+ת
+סכומים הנ*ובים במפרט הפו+יסה בהתאם +חבי+ת הביטוח
שנרכשה.
 7.5כיסוי בגין נז( -מזוו$ה ,תי( ,ארנ( :המבטח ישפה את
המבוטח במ*רה שח +נז* +מזוו&ה ו/או תי* ו/או ארנ*
בהתאם +סכום הנ*וב במפרט הפו+יסה ובהתאם +חבי+ת
הביטוח שנרכשה.
 7.6גניבת כבו$ה מרכב או מתא שמירת חפצים :במ*רה ש+
גניבת מטען אישי מרכב )פרט +רכב ציבורי(+ ,רבות במ*רה
ש +גניבת המטען במה+ך ותוך גניבת הרכב עצמו ו/או מתא
+שמירת חפצים  -אחריות המבטח מוגב+ת +סכום הנ*וב
במפרט הפו+יסה ע +פי חבי+ת הביטוח שנרכשה.
 7.7שחזור מסמכים :המבטח ישפה את המבוטח בגין כ+
ההוצאות הנוגעות +שחזור מסמכים כהג&רתם בפו+יסה וזאת
ע& +סך מרבי ש+א יע+ה ע +הסכום הנ*וב במפרט הפו+יסה.
 7.8אוב$ן $רכון :במ*רה ש +אוב&ן &רכונו הישרא+י ש +המבוטח
בחו" ,+ישפה המבטח את המבוטח בגין ההוצאות הנחוצות
והסבירות שהוציא המבוטח בפוע +ב*שר עם השגת &רכון
ח&ש בחו" ,+ע& +סכום כנ*וב במפרט הפו+יסה +גבי סעיף
שחזור מסמכים.
חריגים -סעיף  - 7.8אוב$ן $רכון:
המבטח -א יש-ם תגמו-י ביטוח ע -פי סעיף  7.8בגין אוב$ן או
גניבת $רכון בנסיבות כ(-$מן:
• תפיסה או החרמה ש$ -רכון המבוטח ,וכן מעצר ,מאסר או
עיכוב כ-שהו ש -המבוטח בי$י רשויות מוסמכות בחו"-
)-רבות משטרה ומכס(.
• במי$ה וה$רכון נגנב ,והמבוטח -א $יווח ע -כך -רשויות
המשטרה בחו" -בתוך  24שעות ממוע $גי-וי הגניבה .ע-
המבוטח -המציא -מבטח אישור רשמי מאת רשויות
המשטרה במ(ום גניבת ה$רכון בחו" -ע -הגשת ת-ונה בגין
הגניבה.
• ה$רכון הושאר --א השגחה ,א-א אם הושאר בח$ר נעו -בו
מתארח המבוטח )ח$ר מ-ון או $ירה( ו-א ניתן היה -הפ(י$
את ה$רכון -שמירתו בכספת בית המ-ון.
חריגים -סעיפים :7.1-7.7
 .1המבטח -א יש-ם תגמו-י ביטוח ע -פי סעיפים  7.1-7.7בגין
תביעות הנובעות או ה(שורות ב:
• כסף מזומן ,המחאות מכ -סוג ,בו-ים ,סרטי צי-ום ,כרטיסים
מיניהם )כרטיסי טיסה ,תעו$ות ורשיונות -מיניהם ,כרטיסיאשראי ,רכבת ,אוטובוס ,ט-פון ות(שורת -מיניהם ,תיאטרון
ומופעים אחרים ,שאינם ניתנים -שחזור וכיו"ב( ,תוכנת
מחשב$ ,יס(ים ,ת(-יטורים ,מכשיר ט-פון ס-ו-ארי ואביזריו,
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אוב$ן או נז( -כ-י עבו$ה עס(יים ו/או טובין מסחריים כו--
$וגמאות עס(יות ,מסמכים עס(יים ומסחריים ,שרטוטים
כ-שהם ,מש(פיים ,ע$שות מגע ,מכשירים רפואיים -רבות
שיניים תותבות ,מכשיר שמיעה ,תרופות )כמטען( ,מטריה,
שמשיה$ ,ברי אומנות ,חפץ שביר ,בשמים והכ -בין אם הנז(
ו/או האוב$ן ארע -פריט בנפר $או במסגרת המטען כו-ו.
• ב-אי רגי ,-שחי(ה ,התב-ות ה$רגתית ,שבר או ((-ו-
מכני או חשמ-י ,נז( -מצ-מה ואביזריה ,נז( הנגרם ע -י$י
עש ,תו-עת ,החרמה ,הפ(עה ,נז( -מזוו$ה או -תי(
נסיעות -מעט מ(רה ש -גניבה או אש.
• נז( הנגרם ברש-נות המבוטח או שהמבוטח -א נ(ט
אמצעים סבירים -מניעתו ,ו/או -ה(טנתו.
• אוב$ן או נז( הנגרם $-ברי הערך הבאים :מתנה י(רה,
יה-ום ,תכשיטים ,אבן חן ,שעון ,ציו $א(-טרוני או אופטי,
מצ-מה ואביזריה ,ציו $צי-ום -מינהו ,מחשבים וציו$
מחשב )-רבות אמצעי אחסון מי$ע( אשר הוחז(ו ש-א ע-
גופו ש -המבוטח או ש-א בתי( הי $הצמו $א-יו.
• אוב$ן ,נז( או גניבה הנובעים מעיכוב ,מתפיסה ,מהחרמה
או השמ$ה ע -י$י רשות המכס או כ -רשות רשמית אחרת
רבות חברות תעופה ,ספנות וכיו"ב.• נז( הנגרם כתוצאה מכתמים ,שפיכת חומר ונוז-ים או מזון
ע -כבו$ת המבוטח- ,כ-וך וחריכה.
 .2במ(רה שהרכוש הניזו( היה ח$ש ובי$י המבוטח (ב-ות (ניה
המעי$ות ע -כך,יוערך הנז( ע -י$י המבטח )--א ניכוי ב-אי(,
או-ם מסכום הפיצוי ינוכה מס ערך מוסף הנהוג במ$ינה בה
נרכש המוצר .במ(רה ואין ברשות המבוטח את (ב-ות ה(ניה
המ(וריות ,יוערך ערכו ש -הרכוש הניזו( ע -י$י המבטח ,או-ם
בכ -מ(רה יהיה התש-ום המרבי שישו-ם בגין אוב$ן או נז(
מטען כ-שהו ,ערכו ש -הפריט כח$ש בניכוי ב-אי ש-א יפחתמ.35% -
 .3במ(רה ש -כבו$ה שהייתה בחז(ת מובי -אווירי או יבשתי או
שהייתה באחריות צ $ש-ישי ,תהא חובת המבוטח -הפנות
התביעה -מובי -או -צ $ש-ישי והמבטח ישפה את המבוטח
ר( בגין ההפרש בין הנז( שישו-ם ע--י$י המובי -ו/או צ$
ש-ישי כאמור ,ובין הנז( שהוערך ע--י$י המבטח ובכ -מ(רה
ע- $גבו -אחריותו ש -המבטח ע -פי פו-יסה זו.
המבטח -א יהיה אחראי -נז(ים תוצאתיים ו/או ע(יפים
כ-שהם.

פר(  :8כיסויים מיוח$ים וייחו$יים
ספורט אתגרי8.1

מבוא :הכיסוי הביטוחי ע -פי פר( זה יחו -ויהא ת(ף אך ור(
אם צוין ה$בר במפורש במפרט הפו-יסה ו-משך הת(ופה
המצוינת במפרט הפו-יסה ,וזאת ע- $סך הנ(וב במפרט
הפו-יסה ע -פי חבי-ת הביטוח ובכפוף -תנאי הפו-יסה.
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8.2

8.3

חבי+ה זו כו++ת כיסויים +ספורט האתגרי כמוג&ר +ה+ן והיא
מבט+ת את החריגים בנושאים הא+ה ,ה*בועים בחריגים
הכ++יים +פו+יסה ובכך מאפשרת +מבוטח +יהנות מכיסוי
ביטוחי גם בעת שהוא מבצע פעי+ויות ספורטיביות חריגות
ומשתתף בפעי+ות ספורט אתגרי כמוג&רת בפר* זה והכו+
בכפוף +תנאי פר* זה .
תשומת ה-ב כי הכיסוי ע -פי חבי-ה זו -הוצאות רפואיות
בעת אשפוז ו-הוצאות רפואיות ש-א בעת אשפוז )פר(ים
- (1-2אירוע הנוגע -פעי-ויות הנ" ,-מוגב- -סך הנ(וב
במפרט הפו-יסה ביחס -ספורט אתגרי.
הג$רות:
 8.2.1ספורט אתגרי :פעי+ות ספורטיבית שהנה אחת או
יותר מא+ה :צ+י+ת עומ* )בתנאי שהמבוטח הנו בע+
רישיון צ+י+ה מתאים ות*ף כחו* או שהנו צו ++ב+יווי
מ&ריך מוסמך בהתאם +חו* הצ+י+ה הספורטיבית,
תש"+ט  1979 -או ע +פי החו*/ים המ*בי+ים
המחייבים בארץ ביצוע הצ+י+ה( ,טיפוס הרים בעזרת
חב+ים ,ס*י מים ,הפע+ת אופני-ים ,טיפוס ע +צו*ים
או ג+ישה מהם )סנפ+ינג( ב+יווי מ&ריך מוסמך ,ג+ישת
אוויר ,ג+ישת ג+ים ,בנג'י ,רפטינג ,צניחה )בתנאי
שהצניחה מאורגנת ומתבצעת ע"י מפעי +מוסמך
ושמטרתה אינה *פיצה +מטרת *ביעת שיא ו/או
תחרות( ,ריחוף& /אייה בעזרת מצנחים.במסגרת זו
+א יכוסו *פיצות +מיניהן )ובכ ++זה *פיצות מבניינים,
אנטנות ,גשרים ,הרים וצו*ים* ,פיצות +שם פע+ו+ים
וכיו"ב(.
הכיסוי הביטוחי:
 8.3.1ספורט אתגרי :המבטח ישא בכ +המחויבויות
ה*בועות בפר*י הפו+יסה  1-2ויכסה כ +אירוע
כהג&רתו +עי +בפר* זה ,המהווה ספורט אתגרי ,וזאת
ע& +גבו +האחריות הנ*וב במפרט הפו+יסה +ספורט
אתגרי .אשר ע +כן ,כ +החריגים המופיעים בסעיף 9.7
בפר* ) 9החריגים כ++יים( ,בכפוף +מפורט בסעיף 9.7
+ה+ן+ ,א יחו+ו ע +אירוע ש +ספורט אתגרי שאירע
במה+ך ת*ופת הביטוח.
ע -פר( זה יחו-ו כ -החריגים ה(בועים בפר(ים  4ו9 -
-פו-יסה )-מעט סעיף  9.7כאמור(.

פר(  :9חריגים כ--יים -פו-יסה
מב-י -פגוע בחריגים ה(בועים בכ -פר( בפו-יסה זו ובנוסף
ע-יהם- ,א יש-ם המבטח תגמו-י ביטוח -פי פו-יסה זו בגין
תביעה/ות הנובעת/ות מכ -אח $מהמ(רים הבאים או שארעה
במה-כם או ב(שר א-יהם:
 9.1התפרצות וו(-נית ,בי(וע גרעיני ,היתוך גרעיני או זיהום
ר$יוא(טיבי ,חומרים ביו-וגיים ,כימיים או מ-חמתיים.
 9.2טיסה או שייט ש-א כנוסע בשירות מטוסים אזרחי/שייט
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רגי -ס$יר ,מסחרי והמאושר ע -י$י הש-טונות.
 9.3השתתפות פעי-ה ,ש -המבוטח בפעו-ה ,במהפכה ,מר,$
פרעות ,מהומות ,חב-ה ,טרור ,שביתה ,שימוש בכ-י נש(,
פעי-ות ב-תי חו(ית.
 9.4מ-חמה ,ת(יפה ,פעו-ת אויבים זרים או עוינים )בין
שהוכרזה מ-חמה ובין ש-א( ,מ-חמת אזרחים ,הפגנה
ומהומות אזרחיות ,החרמה ,השהייה ,ה-אמה ,הפ(עה,
הפיכה ,מר,$כוח צבאי ,שביתה ,פעו-ה ב-תי חו(ית או
מהפכנית ,מעשה פ-י-י ,הריסה או נז( -רכוש ע -פי או
בהתאם -צו  ,חו( או ת(נה ש -ממש-ה או רשות ציבורית
או רשות מ(ומית.
מובהר במפורש כי פו-יסה זו תכסה אירועים ע(ב טרור ו/או
פעי-ות אויבים זרים ו/או גורמים עוינים ,בתנאי שהמבוטח
א נט -ח (-פעי -בפעו-ות א-ו ו/או ש-א היה בשירותפעי -בצה" -או בכ -רשות ביטחונית אחרת בזמן שאירעו .
 9.5אירוע ,שנגרם כתוצאה ממש-ח י$ו ש -המבוטח.
 9.6איבו$- $עת או ניסיון -כך.
 9.7כ -פעי-ות ספורטיבית אתגרית ופעי-ות ספורט חורף,
רבות פעי-ות המוג$רת בפר( - 7פו-יסה זו ובנוסף  ,ב-יפגוע בכ--יות האמור ו-ה$גשת האמור בתחי-ה ,ספורטאתגרי  :פעי-ות ספורטיבית שהנה אחת או יותר מא-ה:
צ-י-ת עומ( )בתנאי שהמבוטח הנו בע -רישיון צ-י-ה
מתאים ות(ף כחו( או שהנו צו --ב-יווי מ$ריך מוסמך
בהתאם -חו( הצ-י-ה הספורטיבית ,תש"-ט  1979 -או ע-
פי החו(/ים המ(בי-ים המחייבים בארץ ביצוע הצ-י-ה(,
טיפוס הרים בעזרת חב-ים ,ס(י מים ,הפע-ת אופני-ים,
טיפוס ע -צו(ים או ג-ישה מהם )סנפ-ינג( ב-יווי מ$ריך
מוסמך ,ג-ישת אוויר ,ג-ישת ג-ים ,בנג'י ,רפטינג ,צניחה
)בתנאי שהצניחה מאורגנת ומתבצעת ע"י מפעי -מוסמך
ושמטרתה אינה (פיצה -מטרת (ביעת שיא ו/או תחרות(,
ריחוף$ /אייה בעזרת מצנחים.במסגרת זו -א יכוסו (פיצות
מיניהן )ובכ --זה (פיצות מבניינים ,אנטנות ,גשרים,הרים וצו(ים( ,פיצות -שם פע-ו-ים וכיו"ב(.
 9.8אגרוף ,היאב(ות וכ -סוג (רב מגע ,סנפ-ינג ש-א ב-יווי
מ$ריך מוסמך ,צ-י-ה --א רישיון או --א -יווי מ$ריך
מוסמך ,השתתפות פעי-ה ש -המבוטח במרוץ/י מכוניות,
פעי-ות ספורטיבית תחרותית ,שימוש בנש(.
 9.9עיסו( בספורט מכ -מין וסוג שהוא ,אם אינו חובבני ו-מען
הנאה ב-ב ,$ומב-י -פגוע בכ--יות האמור -עי ,-פעי-ות
ספורט במסגרת תחרות מאורגנת או אימון במסגרת
אגו$ת ספורט ,אשר שכר בצי$ה.
 9.10שתייה -שכרה ,שימוש בא-כוהו -או בסמים -רבות כ-
תופעה והיז( גופני הנובע מהשימוש בהם.
 9.11פו-יסה -נסיעה ,ש-א הח-ה בישרא -או אשר הוצאה
אחר תחי-ת הנסיעה או אשר הוצאה ר( -ח (-מת(ופתהנסיעה בפוע- ,-א תהיה ת(פה א-א אם אושרה מראש
ובכתב ע -י$י המבטח.
 9.12נז(/ים תוצאתיים ו/או ע(יפים מכ -מין וסוג שהוא- ,רבות
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9.13

9.14
9.15

9.16

9.17
9.18

הפס $זמן ,ביטו -עס(ה ,ביטו -פעי-ות ה(שורה בעבו$ה,
במי-ואים או בהשת-מות ,עיכובים ,פגיעה במוניטין,
פשיטת רג ,-אוב$ן ימי עבו$ה ושכר ,ימי מח-ה ,הפס$
הנאה ,עוגמת נפש ,כאב וסב ,-עזרה סוציא-ית ,הוצאות
משפטיות וכ$ומה.
המבטח ו/או נותן השירות ו/או מי שפוע -מטעמם -א יהיו
אחראים -מתן השירותים ,איכותם ,כמותם או תוצאות
נתינתם .כמו כן ,המבטח ו/או נותן השירות -א יהיו אחראים
בכ -מ(רה בו נמנע המבוטח מ-ב(ש או מ(-ב -סיוע
רפואי.
הוצאה או היז( שצ $ש-ישי כ-שהו חייב -כסותם ע -פי
חובה שב$ין ו/או מכוח הסכם ,חוזה נוהג וכ$ומה.
רכיבה בכ-י רכב $ו או ת-ת ג-ג-י כנהג או כנוסע ,אם הנוהג
בכ-י הרכב האמור נהג --א רישיון נהיגה המתאים -סוג
הרכב המעורב באירוע ע"פ חו(י המ$ינה בה נהג- ,מעט
במ$ינות בהן -א נ$רש רישיון נהיגה -כ-י רכב זה.
תאונת $רכים ,אשר אירעה -מבוטח שנהג בכ-י רכב )כ-
כ-י רכב שאינו $ו או ת-ת ג-ג-י( --א רישיון נהיגה מ(ומי
בתו(ף בארץ האירוע ו/או רישיון ישרא-י בצירוף רישיון
בינ-אומי ת(ף ,וזאת גם אם בארץ האירוע -א נ$רש רישיון
נהיגה -כ-י רכב זה.
הוצאות נסיעה במוניות ,אשרות ,עמ-ות ,היט-ים ,מסים,
שיחות ט-פון ,פ(סים ,הוצאות משפטיות ושכר טרחה,
ריבית ,הוצאות בנ(איות( ,נסות וכ$ומה.
מח-ה או פגיעה שנגרמו בז$ון באופן עצמי או חשיפה
עצמית -סכנות --א צורך ,מח-ות נפשיות ,הפרעות
נפשיות ,עצביות או פסיכיאטריות.

פר(  :10איתור ,חיפוש ,חי-וץ
והצ-ה
 10.1המבטח ישא בהוצאות ה*שורות באיתורו ו/או חיפושו ו/או
חי+וצו ו/או הצ+תו ש +המבוטח  -אם נות* עמו ה*שר
כהג&רת מונח זה בסעיף + 1.21עי +או אם אירע +ו אירוע
חירום כהג&רת מונח זה בסעיף + 1.22עי +והכ +כמפורט
+ה+ן :
 10.1.1במ*רה בו אירע +מבוטח אירוע המוג&ר כאירוע
חירום ,יפעי +המבטח את צוות האיתור והחי+וץ אשר
יתחי +בפעו+ות הנחוצות תוך זמן סביר בהתאם
+נסיבות ,מ*ב+ת ההו&עה במו*& ההת*שרות ש+
בן משפחה *רוב ו/או ממי שהיה ב*שר *בוע +פני
מוע& ניתו* ה*שר ,כי אירע +מבוטח אירוע המוג&ר
כחירום .המבטח יפעי +את צוות האיתור והחי+וץ
בהתאם +נתונים שי*ב +ויאסוף בין באמצעות צוות
האיתור והחי+וץ אשר ייש+ח ע +י&ו מישרא +ובין
באמצעות צוות בינ+אומי ו/או מ*ומי אשר יופע +ע+
י&ו ע +פי שי*ו+יו הב+ע&יים ש +המבטח וככ +שניתן
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10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

+פעו +בסבירות בנסיבות המיוח&ות ש +האירוע
החירום הנוגע ב&בר.
ניתו( (שר :נות* ה*שר עם המבוטח כהג&רתו
בסעיף + 1.21עי ,+והו&ע ה&בר +מבטח ע +י&י בן
משפחה *רוב ו/או ע +י&י מי שהיה ב*שר *בוע עם
המבוטח עובר +מוע& ניתו* ה*שר ,יפעי +המבטח
את צוות האיתור והחי+וץ בהתאם +נסיבות כ&+ה+ן:
 10.1.2.1מיום *ב+ת ההו&עה אצ +המבטח ,יפעי+
המבטח את צוות האיתור והחי+וץ בישרא ,+ע +מנת
שייעשה בירור מ&וי* ומעמי* ,ע +נסיבות ניתו*
ה*שר עם המבוטח .הבירור הנ" +ייעשה ע"י צוות
האיתור והחי+וץ עם בן משפחה *רוב ש +המבוטח
ועם כ +מ*ור מי&ע סביר בארץ ו/או בעו+ם ובכ ++זה
עם יחי&ת ה*שר ש +משר& החוץ בירוש+ים ובכ+
מ*ום אחר בעו+ם.
+ 10.1.2.2א אותר המבוטח במה+ך הבירור כאמור
+עי ,+תוך  14ימי עבו&ה מיום *ב+ת ההו&עה ע+
&בר ניתו* ה*שר ,יפעי +המבטח את צוות האיתור
והחי+וץ ו/או צוות בינ+אומי ו/או צוות מ*ומי ע +פי
שי*ו& +עתו הב+ע&י ש +המבטח ,אשר יתו&רכו
ויופע+ו ע"י צוות האיתור והחי+וץ ש +המבטח ו/או
יפע+ו כ +הצוותים הנ" +יח&יו.
המבטח ישא בכ +ההוצאות ה*שורות בפעו+ות
האיתור והחי+וץ ובהפע+ת כ +או ח *+מהצוותים
שצוינו +עי ,+כו ++מימון כ +אמצעי תחבורתי שהוא,
בהתאם +נסיבות ,וכן בע+ויות הציו& הטכני  /מכני
ו/או כ +ציו& אחר הנ&רש +מי+וי משימות המבצע
במטרה +אתר את המבוטח ו+הביאו +מ*ום
מבטחים בו ניתן +ספ* +ו שירות רפואי אם יי&רש
בהתאם +מצבו הרפואי.
חבותו המרבית ש -המבטח ע -פי פר(  10זה ,ע-
כ -סעיפי המשנה ש-ו- ,א תע-ה ע -הסך הנ(וב
במפרט הפו-יסה ,או-ם בכ -מ(רה -א ימשכו
פעו-ות האיתור והחי-וץ ש -המבטח בת(ופה
המוג$רת כת(ופה פעי-ה מעבר  45 --ימים.
מען הסר כ -ספ( יו$גש כי ,אם מוצה הסכוםהמרבי הנ(וב במפרט הפו-יסה -פני תום 45
הימים ,המוג$רים כת(ופה פעי-ה ,תיפס(
מחויבות המבטח -נ(וט בפעו-ות האיתור והחי-וץ
במוע $המו($ם יותר$ ,היינו עם גמר הסכום המרבי
הנ(וב במפרט הפו-יסה.
הסתיימה הת*ופה הפעי+ה כהג&רתה +עי ,+וזאת
בטרם מוצה הסכום המרבי הנ*וב במפרט הפו+יסה,
ימשיך המבטח בפעו+ות האיתור והחי+וץ +ת*ופה
נוספת שהוג&רה כת*ופה סבי+ה וזאת בתנאים
ובמגב+ות שנ*בעו +כך בפו+יסה ובין היתר בתנאי
מפורש כי טרם מוצה הסכום המרבי הנ*וב במפרט
הפו+יסה.

23

 10.1.6הסתיימה הת*ופה הסבי+ה ו/או עם תום הסכום
המרבי הנ*וב במפרט הפו+יסה+ ,פי המו*&ם מבין
שניהם ,יפסי* המבטח את פעו+ות האיתור והחי+וץ
ובכך תסתיים מחויבותו ואחריותו ע +פי הפו+יסה.
המבטח או מי מטעמו י&ווח +בן משפחה *רוב ע+
הפס*ת פעו+ות האיתור והחי+וץ ויפרט את כ+
הפעו+ות שבוצעו ע +י&ו במסגרת פעו+ות האיתור
והחי+וץ ,וזאת תוך  30ימים מיום הפס*ת הפעו+ות.
המבטח יעביר כ +מי&ע ע&כני המצוי בי&יו או&ות
המבצע וכן יפרט המבטח +פי ב*שת בן משפחה
*רוב את הע+ויות אשר הוצאו במה+ך המבצע ע+
י&י המבטח.
 10.1.7נו&ע +מבטח+ ,פני ביצוע פעו+ות האיתור והחי+וץ או
במה+כן ,כי המבוטח אינו בחיים ,יפע +המבטח
במסגרת פעי+ותו שע +פי פר* זה +איתור+ ,חיפוש
ו/או +חי+וץ גופת המבוטח והעברתו +ישרא.+
בנוסף ,הוצאות המבטח +צורך העברת גופת
המבוטח +ישרא +יעשו במסגרת החבות ע +פי פר*
 2בסעיף  2.4ו+א יותר מהסכום המרבי כנ*וב
במפרט הפו+יסה.
• מו$גש ומובהר בזאת -מען הסר כ -ספ( אפשרי
כי אין בהתחייבות המבטח -פי פר( זה ,ובכ --זה
בנ(יטה בפעו-ות האיתור והחי-וץ באמצעות
צוות החי-וץ וההצ-ה ו/או צוות המבטח או כ-
צוות אחר בין בינ-אומי ובין מ(ומי- ,הבטיח את
הצ-חת המבצע -חיפושו ,איתורו ,חי-וצו או
הצ-תו ש -המבוטח .אם -מרות המאמצים -א
יע-ה בי$י המבטח או כ -צוותיו -אתר- ,ח-ץ ו/או
הצי -את המבוטח- ,א תהא בכך הפרתהתחייבות המבטח ע -פי פר(  10או תנאי
מתנאיו.
• שיתוף הפעו-ה המ-א ש -כ -בני משפחת
המבוטח ו /או מי שהיה ב(שר (בוע ועם המבוטח
עם צוות החי-וץ וההצ-ה הנו מהותי ומהווה תנאי
מו($ם -מחויבות המבטח ע -פי פר( זה.
• סך כ -מחויבות המבטח ע -פי פר( - 10א יע-ה
ע -הסך המרבי הנ(וב במפרט הפו-יסה.
• יובהר מעבר -כ -ספ( כי הכיסוי עפ"י פר( זה -א
יחו -במ(רים ש -רעי$ת א$מה ,צונאמי ,הורי(ן
ו/או אסון טבע אחר.
 10.2התחייבות המבוטח  -המבוטח מתחייב +שתף פעו+ה עם
המבטח בכ +ה*שור +פעו+ות המפורטות בפר* .10
+ 10.3א מי+א המבוטח את התחייבותו ע +פי פר* זה +עי+ ,+א
יוכ+ +האריך את ת*ופת הביטוח ע +פי פו+יסה זו ו/או +רכוש
פו+יסה +ת*ופת ביטוח אחרת.
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פר(  :11חריגים מיוח$ים -איתור,
חיפוש ,חי-וץ והצ-ה
בנוסף *+בוע בחריגים הכ++יים ש+ה+ן+ ,א יהא המבטח אחראי ע+
פי פר* זה במ*רים הבאים:
11.1
11.2

11.3
11.4
11.5

11.6

ניתו( ה(שר הנו תוצאה ש -מצב פו-יטי או בטחוני בחו".-
אם נמנע מהמבטח -הפעי -את צוות האיתור והחי-וץ
כתוצאה ממצב פו-יטי ,סביבתי ,ו/או בטחוני בחו".-
המבוטח מסרב -שתף פעו-ה עם המבטח או מי מטעמו
ו/או מסרב -שוב -מ(ום מבטחים או -ישרא.-
המבוטח מצוי תחת השפעת א-כוהו -ו/או סמים ו/או
חומרים משכרים ,המונעים ביצוע חו(י ש -פר(  10ע"י
המבטח.
חירות המבוטח נש--ה ממנו בין אם באורח חו(י ובין אם
או ,בין אם ברצונו ובין אם ש-א ברצונו.המבוטח השתתף בפעו-ה מ-חמתית ,צבאית ,משטרתית,
מחתרתית ,מהפכה ,מר ,$פרעות ,מהומות ,חב-ה ו/או כ-
פעו-ה ב-תי חו(ית שהיא ,המסכנת ו/או המונעת ו/או
תגרום -פעו-ה ב-תי חו(ית ש -המבטח ו/או מי מטעמו.
ניתו( (שר הנובע כתוצאה מרעי$ת א$מה ,צונאמי ,הורי(ן
ו/או אסון טבע אחר.

פר(  :12תביעות
 12.1המבוטח ישתף פעו+ה עם המבטח ועם נותן השירות -פני
ואחרי הגשת תביעתו ויעשה כ +שנ&רש ע +מנת +אפשר
+מבטח +ברר חבותו +תש+ום ע +פי הפו+יסה.
 12.2המבוטח יו&יע +מבטח מי& ע +כ +אירוע המכוסה ע +פי
פו+יסה זו ,ימציא ויעביר +מבטח בה*&ם האפשרי את כ+
המסמכים המ*וריים והמי&ע ,ה&רושים בה*שר עם
תביעתו ,ומב+י +פגוע בכ++יות האמור +עי ,+את הפרטים
ש+ה+ן:
א .אשפוז בבית חו-ים בחו" :-טופס אישור אשפוז מבית
חו+ים בחו" +בו אושפז המבוטח.
הטופס שיועבר יכ+ו +את הסיכום המ+א ש +אשפוז
המבוטח.
כמו כן ,י$אג המבוטח כי בית החו-ים הנ" -ייצור (שר עם
המבטח בכ$ -רך אפשרית ע -מנת (-ב -אישור -תש-ום
עבור האשפוז.
ב .הוצאות רפואיות בחו" -ש-א בעת אשפוז :מסמך מאת
הרופא המטפ ,+הכו ++אבחנה ,סיבת הטיפו ,+ותו&+ות
האירוע.
במי&ה ונעשה במבוטח טיפו +בש+בים ,יש +פרט כ+
טיפו +בנפר& וסיבתו.

25

כתנאי +תש+ום תגמו+י הביטוח ,ע +המבוטח +מסור את
ה*ב+ות המ*וריות בגין ההוצאות כאמור.
ג .תרופות :מרשם רופא מטפ +ע +הסיבה והצורך ברכישת
התרופה בצירוף שם התרופה ומינונה ובצירוף *ב+ה
מ*ורית המעי&ה ע +רכישת התרופה.
& .כרטיס נסיעה :הכרטיס המ*ורי ש+א נוצ ,+הכרטיס
הח&ש שנרכש בצירוף תעו&ת הרופא המטפ +המעי&ה
במפורט ע +הסיבה +אי יכו+תו ש +המבוטח *+יים את
הנסיעה במוע&ה ו+השתמש בכרטיס המ*ורי.
ה .כבו$ה:
 .1במ*רה ש +גניבה או אוב&ן ש +המטען ,שהיה באחריות
צ& ש+ישי כ&וגמת חברת תעופה ,יש &+ווח ע +כך +נציג
חברת התעופה בש&ה התעופה ביום האירוע ו*+ב+
ממנו אישור בכתב ע +האוב&ן או הגניבה .הכיסוי הביטוחי
ע +פי פו+יסה זו ח +ר* מעבר +סכום שישו+ם ע +י&י
חברת התעופה.
 .2גניבה  /אוב&ן ש +מטען במשך השהות בחו" - +יש +פנות
+תחנת המשטרה ה*רובה בחו" +מי& עם גי+וי הגניבה /
אוב&ן ,ו+המציא +מבטח את האישור המשטרתי המ*ורי
ב&בר ה&יווח ע +הגניבה  /אוב&ן.
ו .הפס $תש-ומים בגין ביטו -או (יצור נסיעה ו/או
הוצאות מיוח$ות ע -פי פר( - 3עי :-כ +התעו&ות
והמסמכים הרשמיים או הרפואיים המוכיחים את זכאות
המבוטח ,כגון :אישורי משר& הנסיעות* ,ב+ות ע+
תש+ום או אישורים ע +פי*&ונות ,אישורי הזמנות ,אישורי
חברת התעופה ,סיכומי מח+ה ,תעו&ות רפואיות וכ&'.
ז .הפס $תש-ומי ת-מי $מן המניין :כ +המסמכים
הרשמיים והרפואיים המוכיחים את זכאות המבוטח
ובכ++ם אישור המוס& +השכ+ה גבוהה הכו ++את גובה
התש+ום בגין שכר +ימו& ,חוזה שכירת &ירה וכ +מסמך
ואישור שיב*ש המבטח.
ביצוע האמור -עי -מהווה תנאי מו($ם -חבות המבטח
ו-תש-ומי שיפוי או פיצוי ע -פי תנאי פו-יסה.
 12.3ע +מנת +מנוע ספ* ,ע +המבוטח +ש+ם בחו" +את כ+
ההוצאות בגין השירותים הרפואיים שניתנו +ו ש+א בעת
אשפוז כמפורט +עי +ו/או תש+ומים כפי שיי&רש ע"י המבטח
ו/או ע"י נותן השירות .עם שובו +ארץ ע +המבוטח +הגיש
+מבטח בישרא +את תביעתו +תגמו+י ביטוח +הם הנו זכאי
ע +פי פו+יסה זו.
 12.4תגמו+י הביטוח ישו+מו תוך  30ימים מהיום שהיו בי&י המבטח
כ +המי&ע והמסמכים ה&רושים +בירור חבותו.
המבטח זכאי -ב$ו( מבוטח בב$י(ות רפואיות ,וזאת ע -חשבון
המבטח ,בכ -זמן ,וככ -שהמבטח י$רוש ,באופן סביר בזמן בו
ת-ויה תביעה הנובעת מפו-יסה זו.
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פר(  :13תנאים כ--יים
13.1

13.2

13.3

13.4

השתתפות עצמית :בגין כ +תביעה ע +פי פו+יסה זו +מעט
בגין הוצאות אשפוז )סעיף + 1.10עי (+וטיפו +חירום בשיניים
)סעיף  2.1ב' +עי (+ינוכה סך כנ*וב במפרט הפו+יסה
כהשתתפות עצמית מכ +מבוטח.
ביטוח בחברות אחרות:
א .המבוטח חייב +מסור +מבטח הו&עה בכתב מי& +אחר
שנו&ע +ו ע +כ +ביטוח אחר שנעשה מפני הסיכונים
המכוסים ע +פי פו+יסה זו.
ב .פו+יסה זו תכסה אוב&ן או נז* או הוצאה כ+שהי אם בזמן
*רות האוב&ן או הנז* הנ" +היה *יים +גביו ביטוח אחר או
ביטוחים אחרים ,בין אם נעשה ע +י&י המבוטח ובין שנעשו
ע +י&י אחר ,וזאת ע& גבו +האחריות ה*בוע בפו+יסה זו,
או+ם +מבטח תהא זכות השיבוב כ+פי המבטח ו/או
המבטחים האחרים כאמור.
תח-וף:
א .תבע המבוטח תש+ום מאת המבטח עבור הוצאה או נז*
בהם ח+ה אחריות ש +צ& ש+ישי +כסותם ע +פי &ין או ע+
פי הסכם +רבות הסכם ביטוח ,ותש+ום כנ" +שו+ם ע +י&י
המבטח ,יהא המבטח זכאי +נ*וט ה+יכים כנג& צ& ג'
האמור ו/או חברת ביטוח מטעמו +שם השבת הסכומים
ששו+מו ע +י&י המבטח +מבוטח ו/או ח*+ם.
ב .שו+מו ע +י&י המבטח תש+ומים כאמור בסעיף *טן א',
תעבור +מבטח כ +זכות שהייתה או שישנה +מבוטח כנג&
צ& ש+ישי וזאת בגובה תגמו+י הביטוח ששו+מו ע +י&ו.
ג .ע +המבוטח +שתף פעו+ה עם המבטח ו+עשות כ+
פעו+ה ע +מנת +אפשר *ב+ת הסכומים אשר שו+מו ע+
י&י המבטח והיו באחריות הצ& הש+ישי.
& .הוראות תנאי זה +א יחו+ו ע +ביטוח תאונות אישיות.
הוראות כ--יות:
א .כ +תש+ום ע +פי פו+יסה זו הנ*וב בפו+יסה במטבע זר,
ישו+ם במטבע ישרא+י ע +פי השער היציג ש +המטבע
הנוגע +עניין ,המתפרסם ע +י&י בנ* ישרא +ביום ביצוע
התש+ום.
ב .אין המבוטח רשאי ++א הסכמה ש +המבטח בכתב,
+הו&ות בחבות או +יטו +התחייבויות המחייבות את
המבטח.
ג .המבטח יהא זכאי +נה +בשם המבוטח כ +ה+יך הנובע
מחבות +פי פו+יסה זו או *שור +תביעה זו.
& .ת(ופת ההתיישנות ש -תביעה -תגמו-י ביטוח ע -פי
פו-יסה זו היא  3שנים מיום האירוע.
ה .הפו-יסה תיכנס -תו(ף +אחר *ב+ת התש+ום הראשון
עבור ת*ופת הביטוח ,ובתנאי שבעת הוצאת הפו+יסה
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שהה המבוטח בישרא.+
ו .חובת הזהירות  :המבוטח ינהג ברכושו בצורה נבונה,
בהשגחה סבירה בכ +ה*שור +ביטחון הרכוש ושמירתו
באותה רמה כאי+ו הרכוש איננו מבוטח וינ*וט בכ+
האמצעים הסבירים ע +מנת +מנוע אוב&ן ,גניבה ו/או
נז* ,ויפע+ +ה*טנת האוב&ן ,הגניבה ו/או הנז*.

פר(  :14הארכת פו-יסה
14.1

14.2

14.3

14.4

אושפז המבוטח בחו" +ובמה+ך אשפוזו תמה ת*ופת
הביטוח שע +פי פו+יסה זו ,תהא פו+יסה זו במ+וא תו*פה כ+
עו& מאושפז המבוטח ברציפות וכ +עו& +א תמו ימי האשפוז
כ*בוע בפו+יסה זו.
אושפז המבוטח ובמה+ך אשפוזו תמה ת*ופת הביטוח ,והוא
שוחרר מבית החו+ים ,או+ם הרופא המטפ +בו ,באישור רופא
המבטח* ,בעו כי המבוטח אינו יכו+ +שוב +ישרא +בגין מצב
בריאותו ,תוארך ת*ופת הביטוח ע +פי פו+יסה זו +ת*ופה
ש 14 +ימים או ע& המוע& בו *בע הרופא המבטח ,כי
המבוטח יכו+ +חזור +ישרא ,+המו*&ם מבין השניים.
בי*ש המבוטח +האריך את ת*ופת שהותו בחו" +מעבר
+ת*ופת הביטוח המכוסה ע +פי פו+יסה זו ,ות*ופת הביטוח
טרם נסתיימה ,יהא המבוטח רשאי +ב*ש +בטחו בביטוח
נסיעות +חו" +מעבר +ת*ופה הנ" +בתנאים הבאים:
א .המבוטח או מי מטעמו ,יגיש +מבטח ב*שה בכתב ,וזאת
+פני תום ת*ופת הביטוח +פי פו+יסה זו.
ב+ .א ח +שינוי במצב בריאותו ש +המבוטח מיום יציאתו
מישרא +וע& +תאריך תחי+ת הביטוח ע +פי הפו+יסה
הח&שה ,אותה מב*ש +רכוש.
ג .ת*ופת הביטוח בפו+יסה הח&שה ,תהיה כהמשך ישיר
ורציף +פו+יסה זו.
& .באם הסכים המבטח +ב*שת המבוטח ,תופ* +מבוטח
פו+יסה כאמור +עי +וזאת +אחר ששו+מו &מי הביטוח
הנ&רשים בהתאם +ת*ופת הארכת הפו+יסה.
בי*ש המבוטח +האריך את ת*ופת שהותו בחו" +מעבר
+ת*ופת הביטוח המכוסה ע +פי פו+יסה זו ,ות*ופת הביטוח
נסתיימה ,יהא המבוטח רשאי +ב*ש +בטחו בביטוח נסיעות
+חו" +מעבר +ת*ופה הנ" +בתנאים הבאים:
א .המבוטח או מי מטעמו ,יגיש +מבטח ב*שה חתומה
בכתב +הארכת הפו+יסה .
ב+ .א ח +שינוי במצב בריאותו ש +המבוטח מיום יציאתו
מישרא +וע& +תאריך תחי+ת הביטוח ע +פי הפו+יסה
הח&שה ,אותה מב*ש +רכוש.
ג .ת*ופת הביטוח בפו+יסה הח&שה ,תהיה מהיום בו
שו+מה והופ*ה הפו+יסה הח&שה.
& .באם הסכים המבטח +ב*שת המבוטח ,תופ* +מבוטח
פו+יסה ח&שה כאמור +עי.+
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ה .במ*רה בו שו+מה והופ*ה פו+יסה ח&שה ,תהא ת*ופת
אכשרה ש 15 +ימים מיום תחי+ת הפו+יסה הח&שה
שהופ*ה+ ,מעט במ*רה ש +אירוע תאונתי /או אשפוז
חירום .בנוסף ,תהא ת*ופת אכשרה ש 15 +ימים מיום
תחי+ת הפו+יסה הח&שה שהופ*ה+ ,כ +מ*רה ביטוח,
הנובע ו/או ה*שור +אירוע ש +איתור ו/או חי+וץ.
הארכה כאמור בפר( - 14עי ,-תבוצע אך ור( ע -פי שי(ו-
$עתו ש -המבטח- ,אחר שיומצאו -ו כ -המסמכים
הרפואיים הר-וונטיים הנוגעים -אשפוז ו-מצבו הרפואי ש-
המבוטח ור( ע -פי אישורו ש -המבטח בכתב .במ(רה כזה
תופ( -מבוטח פו-יסה ח$שה תמורת $מי ביטוח נוספים
בתנאים ובמגב-ות שיי(בעו ע -י$י המבטח.

פר(  :15ביטו -פו-יסה
15.1

15.2
15.3

15.4

בוט+ה הפו+יסה ע +י&י המבוטח +פני יציאתו +חו" +ו&מי
הביטוח בגינה שו+מו במ+ואם ע +י&י המבוטח ,ו+א הייתה
ו+א תהיה עי+ת תביעה ע +פיה ,יוחזרו +מבוטח &מי הביטוח
במ+ואם.
המבטח רשאי +בט +את הפו+יסה בהו&עה בכתב +מבוטח
טרם יציאת המבוטח את הארץ .במ*רה זה יחזיר המבטח
+מבוטח את &מי הביטוח במ+ואם.
במ*רה ש* +יצור שהייה בחו" ,+העו+ה ע 14 +ימים ,יהיה
זכאי המבוטח +החזר יחסי ש& +מי הביטוח היומיים בגין
הימים שטרם נוצ+ו ,בניכוי &מי הרישום ,וזאת בתנאי ש+א
היתה ו+א תהא עי+ת תביעה ע +פי פו+יסה זו ובתנאי כי
הב*שה +החזר &מי הביטוח תימסר +מבטח בתוך  45ימים
+אחר שובו ש +המבוטח +ישרא.+
מו$גש בזאת ,כי במ(רים בהם יב(ש המבוטח (-ב -החזר
$מי ביטוח בגין (יצור נסיעה כאמור -עי ,-ימסור המבוטח
את צי-ום ה$רכון ,הכו --את חותמת הכניסה -מ$ינת
ישרא -ו/או אישור רשמי ממשר $הפנים ,הכו --את מוע$
כניסתו המו($ם ש -המבוטח -מ$ינת ישרא.-
+מען הסר ספ* ,המבוטח +א יהא זכאי +החזר &מי ביטוח
+מעט במ*רה ש +ביטו +או *יצור נסיעה כמפורט +עי.+

פר(  :16חו( ושיפוט
כ +ה+יך משפטי ע +פי פו+יסה זו ,או הנובע ממנה יי&ון ע +פי &יני
מ&ינת ישרא +ב+ב& ומ*ום השיפוט הב+ע&י והייחו&י בכ +ה+יך כזה
יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישרא.+
ברכשך את ביטוח  AIG EXPLOREהנך זכאי +היעזר בשירות ש +נותן
השירות .שירותי נותן השירות יעמ&ו +רשותך במ*רים בהם תז&**
+שירותים רפואיים בחו" ,+המגיעים +ך ע +פי תנאי פו+יסה זו ויעני*ו
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+ך +יווי צמו& ותמיכה בעת הצורך.
ב*רות מ*רה ביטוח ,יש +יצור *שר עם מרכז השירות ש +נותן
השירות ,הפוע 24 +שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע .עם יצירת ה*שר
ציין כי הנך מבוטח ש +איי אי ג'י ישרא +חברה +ביטוח בע"מ ומסור
שם ,מספר תעו&ת זהות ,מספר הפו+יסה ,ופרטי האירוע.

מרכז השירות ש -נותן השירות IMA
ט-פון+972-1599-509010 :
) (+חייג/י (י$ומת בינ-אומית -פני המספר.
באפשרותך +פנות ישירות +מח*+ת התביעות בישרא +בט+פונים
הבאים בשעות הפעי+ות )(8:00-17:00
ט-פון ) 972-3-927-2400 :ש-וחה (4
פ(ס 972-3-927-2442 :
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