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פוליסה לביטוח תאונות אישיות 

מבוא

הואיל והמבוטח, אשר שמו ומשלח ידו מפורטים ברשימה המצורפת בזה )להלן: "המבוטח"(, הגיש ל"כלל 
חברה לביטוח בע"מ" )להלן: "המבטח"(, הצעה / הצהרה חתומה על ידו, המכילה הודעות ופרטים מסוימים 
שישמשו, כפי שהוסכם, בסיס לחוזה ביטוח זה )להלן: "הפוליסה"(, וחלק בלתי נפרד ממנו, על מנת לבטח 

עצמו בגין מקרה ביטוח כהגדרתו בפוליסה זו, אשר יארע בתקופת הביטוח;   

והואיל והמבוטח שילם או התחייב לשלם את דמי הביטוח הנקובים ברשימה;

לפיכך, מעידה פוליסה זו, כי בכפוף לכל התנאים, הסייגים וההוראות שבפוליסה או בנספחיה, ישלם המבטח 
– כמפורט ברשימה, תגמולי ביטוח בהתאם למקרה הביטוח כהגדרתו בכל פרק  למבוטח/ים או למוטב/ים 

ופרק, וזאת עד לגובה הסכומים המפורטים ברשימה.

מבוטח נכבד,

נא לשים לב לתנאי הפוליסה, כיסוייה והגבלותיה, וכן לפרטי הרשימה והתנאותיו.

אם מצאת פרט הראוי לתיקון, או אי דיוק, נא החזר הפוליסה מיידית למבטח.

מהדורה מס' 01/2007
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פרק א' - הגדרות

המבטח: כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן: "המבטח"(.   .1

המבוטח: האדם או חבר בני אדם אשר שמם מפורט ברשימה.  .2

בעל הפוליסה: האדם, חבר בני אדם או תאגיד המתקשר עם המבטח בחוזה הביטוח נשוא הפוליסה   .3
ואשר שמו נקוב  ברשימה כבעל הפוליסה.

תאונה: אירוע פתאומי, מקרי ובלתי צפוי, שנגרם ע"י אמצעי פיזי, חיצוני וגלוי לעין, ואשר גרם במישרין   .4
וללא קשר לגורמים אחרים, לפגיעה פיזית בגוף המבוטח. להסרת ספק מובהר בזה כי פגיעה כתוצאה 
ממחלה או כתוצאה מצטברת של פגיעות זעירות )מיקרוטראומה( או כתוצאה מהשפעת אלימות מילולית 

או כתוצאה מפגיעה פסיכולוגית או אמוציונלית, אינה בגדר תאונה ע"פ פוליסה זו )להלן: "תאונה"(.

מוות: מותו של המבוטח כתוצאה מתאונה, שיארע תוך 12 חודשים מתאריך קרות התאונה.  .5

נכות: אובדן מוחלט, אנטומי או תפקודי, של איבר או גפה או חלקיהם הנגרם עקב תאונה.  .6
"נכות מלאה צמיתה": נכות מלאה ותמידית, שתיקבע עפ"י המבחנים הקבועים לכך בפרק ג',  א. 

אשר תגרם למבוטח תוך 12 חודשים מתאריך קרות התאונה.
"נכות חלקית צמיתה": נכות חלקית ותמידית, שתיקבע עפ"י המבחנים הקבועים לכך בפרק ג',  ב. 

אשר תגרם למבוטח תוך 12 חודשים מתאריך קרות התאונה.

המפורט  ידו,  במשלח  או  במקצועו  בעבודתו,  לעסוק  המבוטח  של  הזמני  כושרו  אי  זמני:  כושר  אי   .7
ברשימה, או להתמסר להם בצורה כלשהי, באורח מלא או באורח חלקי, בשיעור של 25% לפחות.

הביטוח,  קרות מקרה  ממועד  החל  ברשימה,  כמפורט  הרצופים,  הימים  השתתפות עצמית: מספר   .8
בהם לא ישלם המבטח תגמולי ביטוח בגין אי כושר זמני ו/או אשפוז.

הרשימה: נספח המצורף לפוליסה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, והכולל בין היתר: מספר הפוליסה,   .9
פרטים אישיים של בעל הפוליסה, המבוטח/ים, מועד תחילת הביטוח ותקופתו, דמי הביטוח.

הכיסוי  למתן  בתמורה  למבטח  לשלם  המבוטח  על  ו/או  הפוליסה  בעל  שעל  הסכום  הביטוח:  דמי   .10
כולל  הפרמיה  הנם  הביטוח  דמי  זו,  פוליסה  לעניין  ברשימה.  וכמצוין  הפוליסה  תנאי  פי  על  הביטוחי, 

הדמים המשתלמים למבטח וכן המסים וההיטלים, הכל כמפורט ברשימה.
 

תגמולי ביטוח: סכום הפיצוי או השיפוי שישלם המבטח בגין מקרה ביטוח המכוסה לפי הפוליסה.  .11

סכום הביטוח: הסכום המצוין ברשימה ביחס לכל כיסוי ביטוחי, והמהווה את גבול האחריות המקסימלי   .12
של המבטח בגין אותו כיסוי ביטוחי על פי פוליסה זו.

בית חולים: מוסד רפואי שקיבל היתר ורשיון כדין במדינה שבה הוא פועל, המספק שירותי רפואה 24   .13
שעות ביממה על ידי אחיות מוסמכות ורשומות, יש ברשותו צוות של רופא אחד לפחות, הזמין בכל עת, 
ולמעט:  ניתוח.  חדר  ומתקני  רנטגן  מתקני  לרבות  כירורגיים,  וטיפולים  אבחון  עבור  ציוד  ברשותו  ויש 
מרפאה, מוסד סיעודי שיקומי, בית הבראה או החלמה או מוסד דומה וכן אינו מהווה )אלא באופן מקרי(, 

מקום עבור אלכוהוליסטים או נרקומנים.

רופא: רופא בעל רשיון כדין, ע"פ חוקי המדינה שבה הוא עובד, למעט המבוטח או אדם ממשפחתו   .14
הקרובה של המבוטח. 
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פרק ב' - סייגים כלליים לחבות המבטח

ביטוח זה אינו מכסה מוות, נכות, או אי כושר זמני, שנגרמו למבוטח על ידי או כתוצאה מאחד או      .1
יותר מהאירועים הבאים:

איבוד לדעת או ניסיון לכך, טירוף הדעת, חבלה גופנית שהמבוטח גרם לעצמו במתכוון. א. 
העצבים  או  המוח  הזדעזעות  או  פסיכיאטריות,  או  עצביות  נפשיות,  הפרעות  ו/או  מחלות  ב. 

שאינה תוצאה של היזק גופני גלוי. 
הסתכנות מדעת שלא נעשתה לצורך הצלת נפשות. ג. 

שימוש בסמים, באלכוהול, בתרופות שלא נרשמו על ידי רופא מוסמך, או מהתמכרות כלשהי  ד. 
של המבוטח.

טיפול רפואי או כירורגי, למעט טיפול הכרחי כתוצאה ממקרה הביטוח. ה. 
מחלת מין ואיידס על כל צורותיה, לרבות מוטציות ווריאציות. ו. 

כאבי גב שאינם תוצאה של היזק גופני גלוי, תהליך ניווני של עמוד השדרה, אוסטאופורוזיס  ז. 
)בריחת סידן(, שבר )הרניה(, או סיבוכים הנובעים מהם.

אלימות מילולית או פגיעה פסיכולוגית או אמוציונלית. ח. 
כל עבירה על החוק או ניסיון להפר את החוק, למעט עבירה על חוקי התנועה. ט. 

השתתפות בפעילות של כוחות הביטחון, צבא )קדם צבאי, סדיר, קבע, מילואים(, משטרה, י. 
משמר אזרחי וחברות אבטחה אזרחיות, לרבות בתרגילים או באימונים מכל סוג שהוא.   

מלחמתית  פעולה  או  איבה  פעולות  זר,  אויב  פעולת  פלישה,  אזרחים,  מלחמת  מלחמה,  י"א. 
)בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא הוכרזה(, פעולת חבלה וטרור, מרד, התמרדות, מהפיכה, 
התקוממות, תפישת השלטון על ידי הצבא או שלטון שתפשוהו שלא כדין, פרעות או מהומות 

אזרחיות, שביתה או השבתה, השתתפות בתגרה. 
לצורך סייג זה - "טרור" משמעו שימוש באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות    
או  ידי איש או אנשים הפועלים מטעם  שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על 

בקשר עם ארגון כלשהו.
חומר גרעיני כלשהו, קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי, חומרים כימיים וביולוגיים. י"ב. 

הימצאותו של המבוטח במהלך טיסה שאינה טיסה סדירה של חברה בעלת רשיון הובלת  י"ג. 
נוסעים, לרבות טיסה בכלי טיס חד מנועי או בכלי טיס שהטסתו אינו כדין או הימצאותו של 

המבוטח בטיסה כלשהי כטייס או כאיש צוות אוויר.
נסיעה ברכב מנועי דו גלגלי כלשהו, טרקטורון או אופנוע ים )בין כנהג ובין כנוסע(. י"ד. 

פעילותו של המבוטח כספורטאי רשום בקבוצת ספורט, עיסוקו של המבוטח בענף ספורט  ט"ו. 
כלשהו בצורה מקצוענית, או השתתפות בתחרויות מקצועניות.

גלישה  חבלים,  או  וגם  מדריכים  בעזרת  הרים  טיפוס  לרבות  מסוכן,  ו/או  אתגרי  ספורט  ט"ז. 
מצוקים, סקי מים, שימוש בסירות מרוץ, אופנוע ים, רפטינג, ספורט חורף הכולל גלישה 
או החלקה על שלג או קרח, צניחה, גלישה או דאייה באוויר, סייף, אגרוף, אומנויות הלחימה 
לסוגיהן כגון: קרב מגע, ג'ודו, קרטה וכיו"ב, צלילה, בנג'י, צייד, רכיבה על סוסים, טביעה 

בשעת שחיה או רחצה במקום בלתי מורשה או בניגוד להוראות הרשות.
תאונה כלשהי אם ארעה בתקופה שבגינה זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח על פי הפוליסה, אם  י"ז. 

נגרמה התאונה כתוצאה ישירה מאי הכושר שבגינו זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח כאמור.
הריון או לידה, הפלה או טיפולי פוריות. י"ח. 
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המבטח לא יהיה אחראי על פי פוליסה זו בגין מקרה ביטוח אשר גורם ממשי לו היה מהלכו  י"ט. 
הרגיל של מצב רפואי קודם, דהיינו: מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד 
הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה, לעניין זה "אובחנו במבוטח" – בדרך של 
אבחנה רפואית מתועדת, או בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים בששת החודשים 

שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח.
חריג זה יהא מוגבל בזמן על פי גיל המבוטח בעת תחילת תקופת הביטוח כדלקמן:    

תקופת מתחילת  אחת  שנה  על  תעלה  שלא  לתקופה  תקף  יהיה  החריג   - מ-65  פחות   )1      
הביטוח.  

65 שנים או יותר - החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתחילת תקופת  )2      
הביטוח.   

העלמו של המבוטח - לא ייחשב כמוות מתאונה, אלא אם כן ייעלם המבוטח מחמת אובדנו  כ.  
או העלמו של מטוס בקו תעופה רגיל, המאושר ע"י השלטונות, שהמבוטח טס בו כנוסע, 
ולא נשמע עליו מאומה במשך תקופה העולה על 90 יום מאז נעלמו עקבות המטוס או אותרו 

שרידיו.
בנוסף, ביטוח זה אינו מכסה:   .2

ליקוי גופני, נכות או מחלה כלשהם, שהוחרגו ברשימה. א.    
ליקוי גופני, נכות, מחלה או מוות, שלא נגרמו עקב מקרה הביטוח, כהגדרתו בפוליסה. ב.    

מחלה כלשהי שחלה בה המבוטח לא תחשב כתאונה.   .3
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פרק ג' - הכיסוי הביטוחי

מקרה הביטוח: תאונה, כהגדרתה בפרק א', שארעה במהלך תקופת הביטוח, ואשר בלי תלות בגורם   .1
אחר, היוותה את הסיבה היחידה, הישירה והמיידית לאחד מאלה:

מותו של המבוטח או נכותו. א.   
אי כושרו הזמני של המבוטח. ב.   

 
תשלום תגמולי ביטוח

מוות: במקרה ביטוח שבו נגרם מותו של המבוטח, ישלם המבטח למוטב ששמו נקוב ברשימה, ובהעדר   .2
מוות.  למקרה  ברשימה  הנקוב  הביטוח  סכום  את   - החוקיים  ליורשיו  המבוטח,  ידי  על  מוטב   קביעת 
נכות  אולם אם שולמו למבוטח עקב אותו מקרה ביטוח תגמולי ביטוח בגין נכות מלאה צמיתה, 
חלקית צמיתה או אי כושר זמני, ישלם המבטח במותו של המבוטח רק את ההפרש, אם יש כזה, 
שבין הסכום המגיע לפי סעיף זה לבין הסכום ששולם כאמור בגין נכות צמיתה ו/או אי כושר זמני. 

נכות צמיתה:  .3
נכות מלאה צמיתה: במקרה ביטוח שבו נגרמה למבוטח נכות מלאה צמיתה כהגדרתה בפרק זה,  א. 

ישלם המבטח את סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה נכות מלאה צמיתה.
נכות חלקית צמיתה: במקרה ביטוח שבו נגרמה למבוטח נכות חלקית צמיתה כהגדרתה בפרק  ב. 
זה, ישלם המבטח תגמולי ביטוח בשיעור אחוז הנכות שתיקבע למבוטח, עקב מקרה הביטוח, מתוך 

סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה של נכות מלאה צמיתה.
קביעת דרגת הנכות הצמיתה:  ג. 

פי  על  תקבע  זו   פוליסה  פי  על  ביטוח  מקרה  עקב  למבוטח  שנגרמה  הצמיתה  הנכות  דרגת   )1
 11 לתקנה  בתוספת  אשר  א'  בחלק  הנדון  מהסוג  לפגיעה  שנקבעו  הרלוונטיים  המבחנים 
שבתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, תשט"ז-1956 )להלן בסעיף זה: 
"המבחנים"(, למעט תקנה �� לאותן תקנות ולמעט דרגת נכות בגין צלקות אסתטיות 
בלבד. למען הסר ספק מובהר כי אין בקביעת נכות כאמור כדי להחיל על פוליסה זו 

הוראה כלשהי מתוך חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו.
2( לא פורטה הפגיעה במבחנים שנקבעו בחלק א' אשר בתוספת לתקנה 11 שבתקנות הביטוח 
הלאומי, תקבע דרגת הנכות על ידי רופא מוסמך מטעם המבטח לפי הפגיעה הדומה לה, מבין 

הפגיעות שנקבעו במבחנים.
3( הייתה למבוטח עילה לתביעה גם מהמוסד לביטוח לאומי )אגף נפגעי עבודה( עקב קרות מקרה 
הנובעת  המבוטח  של  נכותו  שיעור  לגבי  לאומי  לביטוח  המוסד  של  הקביעה  תחייב  הביטוח, 
מתקנה 11 למבחנים ושהינה כתוצאה ממקרה הביטוח, גם את הצדדים לפוליסה זו. למען הסר 
ספק, לא יובא בחשבון שיעור נכות או שיעור שהוסף לנכות בשל תקנה �� למבחנים 

ו/או כל הוראה אחרת מתוך חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו.
4( נכות שהייתה קיימת לפני קרות מקרה הביטוח תופחת בעת קביעת שיעור הנכות על 

פי כיסוי זה.
5( קביעת נכות צמיתה, אם יש כזאת, תיקבע לא יאוחר מ-12 חודשים מיום קרות מקרה הביטוח. 

תקופה זו ניתנת להארכה בהסכמתו המפורשת של המבטח.
 

חישוב תגמולי הביטוח לנכות צמיתה:  ד. 
זכאי עוד לפיצוי על בסיס  יהיה  לא  או מלאה  נכות צמיתה חלקית  משנקבעה למבוטח   
בגין תקופה שלאחר  כל סכום ששולם  ביטוח.  אותו מקרה  לעבודה עקב  זמני  כושר  אי 

התגבשות הנכות כאמור ייזקף לחשבון הפיצוי הסופי בגין נכות צמיתה.
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אי כושר זמני:  .4
אי כושר מלא זמני: במקרה ביטוח שבו נגרם למבוטח אי כושר מלא זמני לעבודה, ישלם המבטח  א. 
למבוטח את הסכום הנקוב ברשימה כתגמולי ביטוח בגין אי כושר מלא לעבודה בניכוי השתתפות 

עצמית כמפורט ברשימה, וכל עוד נמשכת תקופת אי הכושר כאמור, וזאת בכפוף לאמור להלן.
בשיעור  זמני לעבודה,  כושר חלקי  אי  נגרם למבוטח  ביטוח שבו  אי כושר חלקי זמני: במקרה  ב. 
המבוטח  של  כושרו  אי  בשיעור  ביטוח  תגמולי  למבוטח  המבטח  ישלם  בלבד,   ��% על  העולה 
מסכום הביטוח, המשתלם ע"פ פוליסה זו בגין אי כושר מלא זמני, בניכוי השתתפות עצמית כמפורט 

ברשימה, וכל עוד נמשכת תקופת אי הכושר כאמור, בכפוף לאמור להלן.
התאריך הקובע: לצורך סעיף זה, ייחשב תאריך קרות מקרה הביטוח כתאריך שבו נבדק המבוטח  ג. 

לראשונה על ידי רופא מוסמך.
תקופת הפיצוי: התקופה שבגינה ישולמו תגמולי ביטוח בגין אי כושר זמני מלא או חלקי, בין בנפרד  ד. 

ובין ביחד, לא תעלה על תקופה של:
104 שבועות רצופים מיום קרות מקרה הביטוח, כאשר גיל המבוטח, ביום קרות מקרה הביטוח,   )1

נמוך מ-65 שנים מלאות.
52 שבועות רצופים מיום קרות מקרה הביטוח, כאשר גיל המבוטח ביום קרות מקרה הביטוח,   )2

65 שנים מלאות או יותר. 
הרגילים  לעיסוקיו  לחזור  כשיר  שהמבוטח  מוסמך  רופא  מכן  לאחר  וקבע  הביטוח  מקרה  קרה  ה. 
)כהגדרתם ברשימה( ותוך זמן סביר לאחר מכן נקבעה למבוטח שוב תקופה של אי כושר לעבודה 
לעיסוקיו  כשר  נקבע שהמבוטח  ביניים שבה  תקופת  אותה  לא תחשב  הביטוח,  הנובעת ממקרה 

הרגילים כהפסקה ברצף תקופת התביעה, בתנאי שהרופא יאשר סבירות התפתחות רפואית זו.
תגמולי הביטוח למקרה כזה ישולמו על פי תנאי הפוליסה רק לתקופות בהן קבע רופא שהמבוטח   

אינו כשיר לעבודה.
תקופה מרבית לתשלום תגמולי ביטוח עקב אי כושר לעבודה: ו. 

פי  על  ביטוח  תגמולי  ישלם המבטח  לא תעלה התקופה המצטברת שבגינה  לעיל  אף האמור  על   
פוליסה זו עקב מקרי ביטוח כאמור לעיל שיארעו בתקופת הביטוח, על 104 שבועות או 52 שבועות 
בסך הכל כאמור לעיל, בין שתגמולי הביטוח שולמו בגין אובדן זמני מלא של כושר עבודה, ובין שהוא 

על בסיס אובדן זמני חלקי של כושר עבודה.

בדיקות רפואיות:  .5
א.    בקרות מקרה הביטוח, על המבוטח לפנות מיד אל רופא מומחה ולפעול לפי הוראותיו.

ב.    תביעה לתשלום תגמולי ביטוח תוגש בכתב בצירוף תעודת רופא.
המבטח זכאי לבדוק את המבוטח, וזאת על חשבון המבטח, לפי שיקול דעתו, בכל זמן וככל שהמבטח  ג. 

ידרוש באופן סביר בזמן בו תלויה התביעה הנובעת מפוליסה זו. 
בירור  לצורך  סביר  באופן  הנדרש  הרפואי  המידע  מלוא  את  המבטח  לרשות  יעמיד  המבוטח  ד. 

התביעה. 

היקף מרבי של חבות המבטח על פי פרק ג':  .6
הנקוב  למלוא סכום הביטוח  ביטוח המגיעים  יותר תגמולי  או  ביטוח אחד  שילם המבטח עקב מקרה 

ברשימה למקרה מוות או למקרה נכות מלאה - הגבוה מבין שני הסכומים - יפקע תוקף פוליסה זו.

גבולות טריטוריאליים:  .7
הכיסוי לפי פרק זה, חל על מקרה ביטוח שיארע למבוטח בכל מקום בעולם, למעט מדינות עמן נמצאת 

מדינת ישראל במצב מלחמה ובשטחי האוטונומיה.
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פרק ד' - הרחבות מיוחדות לביטוח תאונות אישיות

הביטוח לפי הרחבה כלשהי מבין ההרחבות שלהלן ייכנס לתוקף אך ורק אם צוינה ההרחבה במפורש 
ברשימה, שולמה תמורתה פרמיה מתאימה, ובכפוף לכל תנאי הפוליסה, סייגיה והוראותיה לרבות 

"סייגים לחבות המבטח" בפרק ב', אלא אם שונו במפורש על ידי הרשום בהרחבה.

נסיעה ברכב דו גלגלי מנועי או טרקטורון )בין כנהג ובין כנוסע(:  .1
בקרות מקרה הביטוח - כמוגדר בפרק ג' לפוליסה - כתוצאה מנסיעתו של המבוטח ברכב דו גלגלי  א. 
לסכומי הביטוח  ביטוח בהתאם  ישלם המבטח תגמולי  כנוסע,  ובין  כנהג  בין  או טרקטורון,  מנועי 
הנקובים ברשימה, בתנאי מפורש שבעת קרות מקרה הביטוח היה למבוטח ו/או לנהג, בהתאמה, 

רשיון נהיגה בר תוקף לכלי הרכב אותו נהג.
התקופה בגינה ישולמו תגמולי ביטוח על פי הרחבה זו, בגין אי כושר מלא זמני ובגין אי כושר חלקי  ב. 

זמני, בין בנפרד ובין ביחד לא תעלה על 52 שבועות רצופים מיום קרות מקרה הביטוח.
ס"ק  י"ד ל"סייגים לחבות המבטח" בפרק ב' - בטל ומבוטל.  ג. 

2.  סיכון מלחמה פסיבי:
בקרות מקרה הביטוח - כמוגדר בפרק ג' לפוליסה - כתוצאה ממלחמה, מלחמת אזרחים, פלישה,  א.  
פעולת אויב זר, פעולות איבה או פעולה מלחמתית )בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא הוכרזה(, פעולת 
שלטון  או  הצבא  ידי  על  השלטון  תפישת  התקוממות,  מהפיכה,  התמרדות,  מרד,  וטרור,  חבלה 
שתפשוהו שלא כדין, פרעות או מהומות אזרחיות, שביתה או השבתה, השתתפות בתגרה, ישלם 

המבטח:
במקרה מותו של המבוטח  - למוטבים כמצוין ברשימה, או ליורשיו החוקיים אם לא צוינו מוטבים   .i

ברשימה, תגמולי ביטוח בסכומים הנקובים ברשימה לעניין הרחבה זו.
במקרה של נכות צמיתה – למבוטח, תגמולי ביטוח בסכומים הנקובים ברשימה לעניין הרחבה   .ii

זו.
ס"ק  י"א ל"סייגים לחבות המבטח" בפרק ב' - בטל ומבוטל.  ב.     

סייגים:

הרחבה זו אינה מכסה את המבוטח בעת השתתפותו בפעילות של כוחות הביטחון, צבא  א. 
אזרחיות,  אבטחה  וחברות  אזרחי  משמר  משטרה,  ומילואים(,  קבע  סדיר,  צבאי,  )קדם 
לרבות בתרגילים או אימונים מכל סוג שהוא, שבגינם יגרם מותו או נכותו או אי כושרו 

הזמני של המבוטח.
במצב  ישראל  מדינת  נמצאת  עמן  במדינות  בהימצאו  מבוטח  על  חלה  אינה  זו  הרחבה  ב. 

מלחמה ובשטחי האוטונומיה.
למען הסר ספק, הרחבה זו אינה מכסה את המבוטח בגין אי כושר זמני. ג. 

3. פיצוי כפול בגין אשפוז בבית חולים עקב תאונה:
- יאושפז המבוטח בבית חולים, ישלם  א.  אם עקב קרות מקרה הביטוח - כמוגדר בפרק ג' לפוליסה 
המבטח למבוטח סכום כפול מן הסכום המצוין ברשימה בגין אי כושר זמני לעבודה במהלך תקופת 

האשפוז, בניכוי השתתפות עצמית כמפורט ברשימה.
תקופת הפיצוי המרבי על פי כיסוי זה לא תעלה על 90 ימים.  ב. 
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פרק ה  - הרחבה לביטוח מחלות

פרמיה  תמורתו  שולמה  ברשימה,  במפורש  צוין  אם  ורק  אך  לתוקף  יכנס  זה  פרק  לפי  הביטוח 
מתאימה, ובכפוף לכל תנאי הפוליסה, סייגיה והוראותיה לרבות "סייגים כלליים לחבות המבטח" 

בפרק ב', אלא אם שונו במפורש על ידי הרשום בפרק זה.

מקרה הביטוח:   .1
מחלה אשר חלה בה המבוטח לראשונה בתקופת הביטוח, הגורמת לו  אי כושר מלא זמני ומרתקת אותו 
לביתו או לבית חולים או לבית מרפא כתוצאה ישירה ובלעדית מאותה מחלה, לתקופה העולה על פרק 

הזמן המוגדר כהשתתפות עצמית והמפורטת ברשימה.
           

סייגים לחבות המבטח:  .2
המבטח לא יהיה אחראי על פי פוליסה זו בגין:  

מערכת  דהיינו:  קודם,  רפואי  מצב  של  הרגיל  מהלכו  היה  לו  ממשי  גורם  אשר  ביטוח  מקרה  א.  
נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה, 
לעניין זה "אובחנו במבוטח" – בדרך של אבחנה רפואית מתועדת, או בתהליך של אבחון רפואי 

מתועד שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח.
חריג זה יהא מוגבל בזמן על פי גיל המבוטח בעת תחילת תקופת הביטוח כדלקמן:   

תקופת  מתחילת  אחת  שנה  על  תעלה  שלא  לתקופה  תקף  יהיה  החריג   - מ-65  פחות   )1
הביטוח.

יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתחילת תקופת  - החריג  יותר  65 שנים או   )2
הביטוח. 

מוות או נכות כלשהי כתוצאה ממחלה. ב. 
מחלה ו/או אירוע הנזכרים בסעיפים 1-2 לפרק ב' לפוליסה )"סייגים כלליים לחבות המבטח"(,  ג. 
מחלה ו/או אירוע אשר נגרמו במישרין או בעקיפין מאחד או יותר מהאירועים הנזכרים בסעיפים 

1-2 לפרק ב' לפוליסה.
 

תשלום תגמולי ביטוח

א.  במקרה ביטוח שבו נגרם למבוטח אי כושר מלא זמני עקב מחלה אשר חלה בה לראשונה בתקופת   .3
ובלעדית מאותה  ישירה  כתוצאה  לבית מרפא  או  לבית החולים  או  לביתו  אותו  הביטוח, המרתקת 
מחלה, ישלם המבטח למבוטח את הסכום הנקוב ברשימה כתגמולי ביטוח בגין אי כושר מלא זמני 

לעבודה כתוצאה ממחלה, בניכוי השתתפות עצמית כמפורט ברשימה.
התאריך הקובע: יום "תחילת המחלה" ייחשב לאותו היום שבו קיבל המבוטח תעודת  רופא מוסמך  ב.  

שנמסרה למבטח כראיה לאותה מחלה.
התקופה המרבית לתשלום תגמולי ביטוח בגין אי כושר מלא עקב מחלה: תשלום תגמולי  ג.  

הביטוח על פי פרק זה מוגבלים לתקופה רצופה או מצטברת של חמישים ושניים )52( שבועות.
הרגילים  לעיסוקיו  לחזור  כשיר  שהמבוטח  מוסמך  רופא  מכן  לאחר  וקבע  הביטוח  מקרה  קרה  ד.  
)כהגדרתם ברשימה(, ותוך זמן סביר לאחר מכן נקבעה למבוטח שוב תקופה של אי כושר לעבודה, 
שהמבוטח  נקבע  שבה  ביניים,  תקופת  אותה  תחשב  לא  הביטוח,  ממקרה  משמעית  חד  הנובעת 
יאשר  מוסמך  שרופא  בתנאי  התביעה,  תקופת  ברצף  כהפסקה  הרגילים  לעיסוקיו  לחזור  כשיר 
סבירות התפתחות רפואית זו. תגמולי הביטוח למקרה כזה ישולמו על פי תנאי הפוליסה רק 
לתקופות בהן קבע רופא שהמבוטח אינו בכושר לעבודה, כמוגדר בסעיף מקרה הביטוח.

בדיקות רפואיות: כמפורט בסעיף 5 לפרק ג' לפוליסה )"ביטוח תאונות אישיות"(.  .4

גבולות טריטוריאליים: הכיסוי לפי פרק זה, אינו מכסה את המבוטח בהימצאו מחוץ לשטח מדינת   .5
ישראל ובשטחי האוטונומיה.
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פרק ו' - תנאים כלליים - החלים על כל פרקי הפוליסה

תקופת הביטוח - שנה אחת מיום התחלת הביטוח כמצוין ברשימה, אלא אם בוטלה הפוליסה ו/או פקע   .1
תוקפה קודם לכן בהתאם להוראות הפוליסה ו/או כל דין. 

תביעות ומסירת מידע:  .2
קרה מקרה הביטוח, על המבוטח להודיע מיד למבטח, ולהמציא למבטח טופס תביעה מלא, מפורט  א. 
וחתום, בצירוף דו"ח ותעודה מפורטת מטעם הרופא המטפל, וכן מזמן לזמן, כל הדו"חות ותעודות 

נוספות אשר המבטח ידרוש. 
על המבוטח למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הרפואיים  ב. 
הדרושים לבירור החבות, כולל כתב ויתור על סודיות רפואית, ובכלל זה לעמוד גם בבדיקות רפואיות 

על פי דרישת המבטח ועל חשבונו של המבטח.
על המבוטח להוכיח למבטח את אחוז הנכות שהוא תובע בגינו ואת היות הנכות זמנית או צמיתה. ג. 

אם יתעורר ספק כי מקרה מוות נגרם על ידי תאונה כמוגדר בפוליסה זו, רופא מטעם המבטח יורשה  ד. 
מוקדם  תנאי  זה מהווה  פי סעיף  על  בדיקה  קיומה של  הגופה.  בדיקה שלאחר המוות של  לערוך 

לביצוע כל תשלום לפי תנאי הפוליסה.

גילוי ושינוי בעניין מהותי:  .3
הפוליסה הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב על כל השאלות שנשאל בהצעה ששימשה  א. 
בסיס לפוליסה זו או בכל דרך אחרת כפי שנתבקש, ועל סמך הנחתו של המבטח שהמבוטח גילה לו 

את כל העובדות המהותיות לצורך הערכת הסיכון המבוטח.
לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות או לא גילה למבטח עניין מהותי, יהיה המבטח רשאי לבטל 

את הפוליסה, או להקטין את היקף חבותו על פי הוראות החוק.
להאריך את תוקף הביטוח  ו/או בעת הגשת בקשה  יגלה בכתב, במשך תקופת הביטוח  המבוטח  ב. 
לתקופה נוספת )להלן: "חידוש"(, כל שינוי מהותי ו/או עובדה מהותית מיד עם היוודע לו על כך. לא 
גילה המבוטח למבטח שינוי כזה יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו 

על פי הוראות החוק.
עובדה מהותית היא עובדה ששאלה לגביה הוצגה בהצעת הביטוח או בכל דרך אחרת, בכתב, ומבלי  ג. 

לגרוע מכלליות האמור, גם עובדות בנוגע לאחד מאלה:
עיסוקו ומשלח ידו של המבוטח.  .i

פעילותו של המבוטח בספורט או בתחביב.  .ii
מצב בריאותו של המבוטח, לרבות ליקוי או מום גופני או נפשי או נכות או מחלה שחלה בה, או   .iii
אשר קיומה נודע לו )חובת הגילוי לעניין ס"ק זה תחול רק בעת הצטרפות לביטוח  ו/או בעת 

הגשת בקשה לחידוש הביטוח(.
סירובו של מבטח אחר לבטח את המבוטח או התניית הביטוח על ידי מבטח כזה בתנאים מיוחדים,   .iv

קודם לתחילת הביטוח ע"פ פוליסה זו.
תאריך לידתו של המבוטח.  .v

תאונות או מחלות שאירעו למבוטח בשלוש השנים האחרונות.  .vi

תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים:  .4
דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו, ישולמו במלואם תוך  א. 
שלושים )30( יום מתאריך תחילת הביטוח, או במועדים אחרים שפורטו בפוליסה )בהתאם לעניין(.

לא שולם במועדו סכום כלשהו המגיע על פי פוליסה זו מן המבוטח למבטח ישא אותו סכום שבפיגור,  ב. 
בנוסף להפרשי הצמדה למדד, גם בריבית פיגורים על פי השיעור הקבוע בסעיף 2)א( בצו הריבית 

)קביעת שיעור הרבית המקסימלי(.
לא שולם סכום כלשהי שבפיגור כאמור תוך חמישה עשר )15( ימים לאחר שהמבטח דרש בכתב  ג. 
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מהמבוטח לשלמו, רשאי המבטח להודיע בכתב למבוטח כי הביטוח יתבטל כעבור  עשרים ואחד 
)21( ימים נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן. אם נקבע מוטב שאינו המבוטח, והקביעה 
הייתה בלתי חוזרת, רשאי המבטח לבטל את הביטוח אם הודיע בכתב למוטב על הפיגור האמור 
ההודעה  לו  שנמסרה  מיום  ימים   )15( עשר  חמישה  תוך  שבפיגור  הסכום  את  סילק  לא  והמוטב 

כאמור.
אין בביטול כאמור לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס  ד. 

לתקופה שעד לביטול האמור – וכן את הוצאות המבטח. 

הצמדת סכומי הביטוח למדד:   .5
מדד  בין   לשינויים  בהתאם  ישתנו  זו  בפוליסה  הקבועים  הביטוח  סכומי  כי  בזה  ומוסכם  מותנה  א. 
המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"(, שפורסם לאחרונה 
לפני קרות  לבין המדד שפורסם לאחרונה  )להלן: "המדד הבסיסי"(  לפני תחילת תקופת הביטוח 

מקרה הביטוח )להלן: "המדד הקובע"(.
אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח על פי בקשת המבוטח, וזאת שלא כתוצאה  ב. 
מהצמדה למדד, תהווה כל הגדלה כזאת סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה שפורטו לעיל, 

והבסיס להגדלה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת תוקף ההגדלה.

המועד לתשלום תגמולי הביטוח:  .6
וכל המסמכים,  בידי המבטח המידע  יום מהיום שהיו   )30( תוך שלושים  ישולמו  הביטוח  תגמולי  א. 

שנדרשו על ידו לשם בירור חבותו.
תגמולי הביטוח ישתנו בהתאם לשינויים בין המדד הבסיסי למדד הקובע . ב. 

לתגמולי הביטוח תיווסף ריבית בשיעור הקבוע בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, מתום שלושים  ג. 
)30( ימים מיום הגשת התביעה. 

זכות קיזוז:   .7
כל סכום  או למוטב, בקרות מקרה הביטוח,  לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח  המבטח רשאי 

שהמבוטח חייב למבטח, בכפוף להוראות כל  דין. 

ביטול הביטוח:   .8
המבוטח רשאי לבטל את הביטוח לפי פוליסה זו בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול  א. 
לפני  יום   )15( לפחות חמישה עשר  בדואר רשום  כך תשלח למבטח  על  ובלבד שההודעה  דעתו, 

התאריך בו יתבטל הביטוח.
במקרה כזה ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח הנהוגים אצלו לתקופה קצרה עבור הזמן בו היה 

הביטוח בתוקף בניכוי ההוצאות, והיתרה תוחזר למבוטח.
"דמי ביטוח לתקופה קצרה" לצורך פוליסה זו הנם: 10% מהפרמיה השנתית עבור כל חודש או חלק 

ממנו ועוד 10% גלובלי.  
מבלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה זו, המבטח רשאי  ב. 
לבטל את הביטוח לפי פוליסה זו בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו, ובלבד 
בו  לפני התאריך  לפחות  ימים   )21( ואחד  רשום עשרים  בדואר  למבוטח  תישלח  כך  על  שהודעה 
תתבטל הפוליסה. במקרה כזה יהיה המבוטח זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם לחברה בעד התקופה 

שלאחר ביטול הפוליסה.
אם המבטח יבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת, והעילה לביטול אינה שהמבוטח  ג. 
הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח, ישלם המבטח למבוטח, בעת החזר כאמור בסעיף קטן 
ב', את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה 

עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.
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הסכום  את  למבטח  לשלם  המבוטח  מחובת  לגרוע  כדי  לעיל,  ג'  קטן  בסעיף  כאמור  בביטול  אין  ד. 
שבפיגור המתייחס לתקופה שעד ביטול הביטוח. 

ביטול  מיום  ימים   )30( שלושים  תוך  ייעשה  וב'  א'  קטנים  בסעיפים  כאמור  הביטוח  דמי  החזר  ה. 
הפוליסה, סכום ההחזר ייקבע לפי השינויים שחלו במדד, מהמדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת 

תקופת הביטוח ועד המדד המוסכם שפורסם לאחרונה לפני החזרת דמי הביטוח.

קביעה בלתי חוזרת של מוטב או שינוי מוטב: לגבי זכויות בפוליסה זו מותנית בהסכמה מפורשת   .9
של המבטח, מראש ובכתב.

הארכת תקופת הביטוח: כל הארכה של הביטוח על פי הפוליסה, טעונה הסכמה בכתב של המבטח.  .10

גבולות טריטוריאליים:   .11
או  ברשימה  אחרת  הותנה  כן  אם  אלא  בעולם,  מקום  בכל  שארע  ביטוח  מקרה  מכסה  זו  פוליסה  א. 
בפרק זה או אחר של הפוליסה, ולמעט מדינות עמן נמצאת מדינת ישראל במצב מלחמה ובשטחי 

האוטונומיה.
מוסכם ומובהר כי כל תובענה בגין ו/או בקשר לפוליסה זו תוגש ותידון אך ורק בבית המשפט המוסמך  ב. 

בישראל, ותידון על פי החוק הישראלי בלבד.

גבול אחריות: אחריות המבטח לא תעלה על הסכומים הנקובים ברשימה.  .12

הודעות:  .13
הודעה של המבטח למבוטח בכל הקשור לפוליסה תישלח לפי מענו האחרון הידוע למבטח. בהעדר  א. 
הודעה בכתב מטעם המבוטח על שינוי מענו, ייחשב כמענו האחרון הידוע למבטח המען הרשום 

ברשימה.
כל מסמך שנשלח בדואר רשום לכתובת המבוטח כמפורט לעיל יראה כאילו נמסר למענו בתום 7  ב. 

ימים מיום שנשלח.
הודעה של המבוטח אל המבטח תשלח או תימסר בכתב למשרדי המבטח על פי כתובתו המופיעה  ג. 

על גבי הפוליסה.
 

להגשת  והן  בחברה  תביעה  להגשת  הן  ביטוח  לתגמולי  תביעה  של  ההתיישנות  תקופת  התיישנות:   .14
תביעה בערכאות היא שלוש )3( שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

תחולת החוק: הוראות חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 תחולנה בכל הקשור לפוליסה זו ככל שיתחייב   .15
על פי העניין, בכפיפות לכל הוראה אחרת בפוליסה.


