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5.     פיצוי בגין ימי החלמה עקב תאונה
הכיסוי הביטוחי לפי הרחבה זאת הנו בכפוף לתשלום דמי ביטוח בגין הרחבה זאת ולציון מפורש של   

הרחבה זאת במפרט פוליסת AIG ACTIVE ("הפוליסה"). על הרחבה זאת חלים מלוא הגדרות  
  ותנאי הפוליסה. למען הסר ספק, ניתן לרכוש הרחבה זאת רק אם נרכשה הפוליסה.

הגדרות:     
  רופא מומחה: רופא אשר הוסמך על-ידי השלטונות המוסמכים בישראל כמומחה בתחום רפואי מסוים
בהתאם להוראות תקנה 2 לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל"ג-1973 ושמו כלול   

ברשימת הרופאים המומחים שפורסמה לפי תקנה 34 לתקנות הנ"ל.  
 

הכיסוי הביטוחי בגין מקרה הביטוח על פי הרחבה זו הנו כדלקמן:     
פיצוי ימי החלמה  

התחייבות המבטח  5.1    
5.1.1    המוסכם בזאת כי אם המבוטח נפגע בגופו, עקב אירוע תאונתי, וכתוצאה מתאונה      

               זאת, וללא תלות בכל סיבה אחרת, הוא אינו יכול זמנית לעבוד באורח מלא בעבודתו, 
               ישלם המבטח למבוטח את הסכום הנקוב במפרט כפיצוי שבועי בגין ימי החלמה 

               בכפוף לתנאים המיוחדים  להרחבה זאת. 
5.1.2    מבוטח אשר לא עבד בעת קרות מקרה הביטוח ייחשב כמי שאינו יכול זמנית לעבוד     

               באורח מלא בעבודתו, אם כתוצאה מן התאונה הוא מרותק לביתו באופן מלא. 
5.1.3    מובהר, כי הפיצוי השבועי ישולם גם לתקופה קצרה משבוע וזאת על בסיס      

               חישוב יומי.
סייגים מיוחדים להרחבת ימי החלמה     5.2    

על הרחבה זו יחולו מלוא הסייגים הקבועים בפוליסה, ובנוסף להם הסייגים המיוחדים     
הקבועים בסעיף 5.2 שלהלן:      

5.2.1    הזכאות לפיצוי השבועי בגין ימי החלמה מותנית בהתקיימותם של כל התנאים      
                 המפורטים להלן:

                  א. המבוטח אושפז בבית חולים במשך שלושה לילות רצופים כתוצאה מן התאונה;
רופא מומחה אישר בכתב את  אי יכולתו הזמנית של המבוטח לעבוד באורח                      ב. 

                     מלא  בעבודתו כתוצאה מן התאונה; 
המבוטח המציא למבטח אישור בכתב ממעבידו (במקרה שהמבוטח הינו                   ג. 

עובד שכיר) על היעדרותו בפועל מהעבודה תוך ציון תקופת ההיעדרות;                     
על  מבוטח שלא עבד ביום קרות מקרה הביטוח, להמציא אישור בכתב מרופא                   ד. 

                              מומחה על ריתוקו המלא לביתו.
5.2.2    הזכאות לפיצוי השבועי בגין ימי החלמה תחל מיום שחרורו של המבוטח מבית      

                 חולים ועד ליום חזרת המבוטח לעבודתו או עד לתום אישור הרופא המומחה 
                 בדבר אי יכולתו הזמנית לעבוד באורח מלא  בעבודתו או ריתוקו המלא לבית, 

                 לפי המוקדם, והכל למשך תקופה שלא תעלה על 12 שבועות. 
5.2.3    הכיסוי הביטוחי של ימי החלמה לא יחול על ילדי המבוטח.     

   
תשלום תגמולי הביטוח  5.3    

תגמולי הביטוח על-פי הרחבה זאת, ישולמו למבוטח בהתאם לסכום המפורט במפרט      
הפוליסה כסכום הפיצוי השבועי, למשך תקופה שלא תעלה על 12 שבועות. תגמולי      

הביטוח ישולמו באופן של פיצוי חד פעמי.     
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