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 בדמי ביטוח קבועיםמתאונה אי כושר פיצוי יומי בגין נספח 

 321-ספרנספח מ

צוין בדף פרטי הביטוח של פוליסת הביטוח היסודית שנספח שולמה תוספת דמי ביטוח ואם 
בכפוף לתנאים הכלליים של הפוליסה(, תפצה החברה את המבוטח -זה מצורף לה )להלן

 ובהתאם להוראות ולחריגים המפורטים בנספח זה. הפוליסה,

 :החברה תהא אחראית על פי נספח זה, בכפוף לשני תנאים מצטברים אלה

 יסה שנספח זה מצורף אליה.נספח זה כלול בפול .א

 הפוליסה ונספח זה הינם בתוקף מלא בקרות מקרה הביטוח. .ב

 הגדרות .1

 חברה לביטוח בע״מ. הכשרההחברה:  .1.1

 .1981 -חוק חוזה הביטוח, התשמ״א הביטוח:חוזה חוק  .1.1

אי כושרו הזמני של המבוטח לעסוק באופן מלא במקצועו ו/או  :מלא אי כושר זמני .1.1
, למרות האמור לעיל, עקרת ביתבהם עסק ערב קרות מקרה הביטוח.  בעיסוקו,

אי כושר זמני מלא  יכבעלאו מבוטח בלתי מועסק בקרות מקרה הביטוח ,יחשבו 
 .באופן מלאהם מרותקים לבית רק אם 

אי כושרו הזמני של המבוטח לעסוק באופן חלקי במקצועו  אי כושר זמני חלקי: .1.1
 לפחות. 15%בשיעור של ות מקרה הביטוח בהם עסק ערב קר ו/או בעיסוקו,

יהיו מובהר כי במקרה של שלילה חלקית של הכושר לעבוד כאמור, לא  
לתגמולי זכאים  ,, או מבוטח בלתי מועסק בקרות מקרה הביטוחעקרת בית

 ביטוח כלשהם על פי נספח זה.

 של נספח זה י הביטוחטפר הנקובה בדף ת זמן רציפה,תקופתקופת המתנה:  .1.5
י טשצוינו בדף פר מסתיימת לאחר הימיםומקרה הביטוח  והמתחילה במועד קרות

לעמוד  זקימובהר בזאת כי לגבי ה. ביטוח ישולמו תגמולי לא ,ובמהלכה, הביטוח
תקופת  , תהיהMRIאו  C.Tבצילום רנטגן או  השדרה שאינו שבר שהוכח

הביטוח לפי  תקופת ההמתנה הנקובה בדף פרטי יום או 90ההמתנה תמיד בת 
 הגבוה מבניהם.

כפיצוי היומי בגין אובדן כושר וח טהבי יסכום הנקוב בדף פרטסכום הביטוח:  .1.1
 .להלן 2ובהתאם לאמור בסעיף  ,זמני מלא

אירוע חיצוני, פתאומי, אלים ובלתי צפוי שקרה במשך תקופת הביטוח תאונה:  .1.1
המבוטח ומהווה וגרם במישרין ובלי קשר לגורמים אחרים, לפגיעה פיזית בגוף 

את הסיבה היחידה הישירה למקרה הביטוח.  בלא תלות בכל סיבה אחרת
להסרת ספק מובהר בזה כי פגיעה כתוצאה ממחלה או כתוצאה מצטברת 

טראומה( או כתוצאה מהשפעת אלימות מילולית -של פגיעות זעירות )מיקרו
 תאונה.אמוציונאלית, אינה בגדר או כתוצאה מפגיעה פסיכולוגית או 
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ועד הגיע  ביטוחמתאריך תחילת ה תחל ביטוחתקופת התקופת הביטוח:  .1.1
 .67לגיל  מבוטחה

הפוטר את החברה  ,סייג כללי בחוזה ביטוחסייג בשל מצב רפואי קודם:  .1.1
 ביטוחהיקף הכיסוי, בשל מקרה  או המפחית את חבות החברה או את מחבותה,

 מבוטחי קודם, ואשר ארע לרפוא גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של מצב אשר
 בתקופה שבה חל הסייג.

מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד  :מצב רפואי קודם .1.11
 -מחלה או תאונה. לעניין זה, "אובחנו במבוטח"  הצטרפותו לביטוח, כולל בשל

בתהליך של אבחון רפואי מתועד  בדרך של אבחנה רפואית מתועדת או
 שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח. שהתקיים בששת החודשים

 כתאריך תחילת ביטוחה פרטיבדף  התאריך הנקובתאריך תחילת הביטוח:  .1.11
 .ביטוחה

ממדינות אויב, ו/או השטחים  חוץכל מקום בעולם, כל מקום בתבל:  .1.11
 ו/או בניהול הרשות הפלסטינית. שבשליטת

של נספח  במהלך תקופת הביטוחשאירעה למבוטח, תאונה מקרה הביטוח:  .1.11
בתחום הרלוונטי הביאה  בתבל, ועל פי קביעת רופא מומחה זה בכל מקום

 . כהגדרתו לעיל מלא או חלקי, למצב של אי כושר זמני מבוטחה את במישרין

 

 התחייבויות החברה -תגמולי הביטוח .1

 אי כושר זמני מתאונה: .1.1

שלם ת כושר מלא זמני לעבודה,-אי מבוטחשבו נגרם ל ,ביטוחבמקרה  .1.1.1
כושר -למקרה אי ביטוחה פרטיהסכום הנקוב בדף  את מבוטחלחברה ה

הנקובה בדף פרטי הביטוח,  ,קופת ההמתנהתהחל מתום זמני,  מלא
, מקסימאליתכל עוד נמשכת תקופת אי הכושר כאמור ועד תקופה 

 להלן. 1.1.1 בסעיף כמפורט

 15%בשיעור כושר חלקי זמני -אי מבוטחשבו נגרם ל ביטוחבמקרה  .1.1.1
את  מבוטחלחברה שלם הת ידי רופא מומחה,-כפי שייקבע על, לפחות

כושר -למקרה אי ביטוחה הסכום הנקוב בדף פרטי השיעור היחסי, מן
מן הסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח  51%-אך לא יותר מזמני,  מלא

זאת, החל ממועד תום תקופת  כושר מלא זמני לעבודה.-בגין אי
כל עוד נמשכת תקופת אי המתנה הנקובה בדף פרטי הביטוח, 

. אם . להלן1.1.1בסעיף  הכושר ועד לתקופה מקסימאלית כמפורט
בשיעור העולה על  "כושר חלקי זמני-אי"ידי רופא מומחה -ייקבע על

 ".כושר מלא זמני-״אי-ב אי הכושר כחש", 50%
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 :תקופת תשלום תגמולי הביטוח .1.1

, ביטוחה כתוצאה ממקרה "מלא זמני כושר-אי"בגין  ביטוחתגמולי ה .1.1.1
 .ביטוחה פרטי תקופת ההמתנה הנקובה בדף החל מתוםשולמו י

מקרה ביטוח  ישולמו תגמולי ביטוח בגין התקופה המרבית שבעבורה .1.1.1
כושר חלקי זמני" היא, לא -כושר מלא זמני" ו/או בגין "אי-אחד של "אי

תקופת  ההמתנה ולא מעבר לתום שנים מתום תקופת 1-מ יותר
 של נספח זה.הביטוח 

בזמן שהיית  תגמולי ביטוח על פי נספח זה, אחריות החברה לתשלום .1.1.1
 מוגבלת לשלושה עשר שבועות לגבולות מדינת ישראל, המבוטח מחוץ

 ההמתנה( לכל היותר. בלבד )בנוסף לתקופת

 הפסקה ברצף אי הכושר: .1.1

כשיר לחזור  מבוטחולאחר מכן קבע רופא מומחה שה ביטוחקרה מקרה ה 
ימים לאחר  180עד ( ובתוך זמן סביר, ביטוחה פרטילעיסוקיו )כהגדרתם בדף 

משמעית ממקרה -הנובעת חדכושר, -שוב תקופה של אי מבוטח, נקבעה למכן
 כשיר לחזור מבוטחלא תיחשב אותה תקופת ביניים, שבה נקבע שה הביטוח,

ח לא יידרש והמבוט לעיסוקיו הרגילים, כהפסקה ברצף תקופת התביעה
פי תנאי -תגמולי הביטוח למקרה כזה ישולמו על. לתקופת המתנה נוספת

, רק לתקופות בהן קבע רופא שהמבוטח אינו כשיר לחזור לעיסוקיו נספח זה
 )כהגדרתם בדף פרטי הביטוח(.

 

 חריגים והגבלות לחבות החברה .1

החברה לא תהיה אחראית ולא תהיה חייבת לשלם תגמולי ביטוח על פי כל  
אחד מהכיסויים הביטוחיים שבנספח בגין מקרה ביטוח או נזק שאירעו, 
כולם או מקצתם, במישרין או בעקיפין כתוצאה מאחד או יותר 

 מהאירועים/נסיבות שלהלן:

 .הביטוח התחלת תאריך לפני אירע הביטוח מקרה 1.1

 .הביטוח תקופת תום תאריך לאחר אירע הביטוח המקר 1.1

 סדיר בשירות כולל ישראל במשטרת או לישראל הגנה בצבא המבוטח שירות 1.1
 אם בין, ממשלתי מגורם לפיצוי המבוטח זכאי אם, קבע בשירות או מילואים או

 .לאו אם ובין הפיצוי לקבלת זכותו מימש

 של טרור או איבה פעולת או מלחמתית פעולה, מזוין סכסוך או מלחמה 1.1
 או לאומני רקע על פעולה או סדירים בלתי או סדירים עוינים כוחות

 פגיעה או צבאיות בפעולות או מלחמתיות בפעולות המבוטח השתתפות
 לפיצוי זכאי המבוטח אם, צבאי שירות תוך מתחמושת פעולה או מנשק
 .לאו אם ובין הפיצוי לקבלת זכותו מימש אם בין, ממשלתי מגורם
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 אם בין, ממשלתי מגורם לפיצוי המבוטח זכאי אם, קבע בשירות או מילואים או

 .לאו אם ובין הפיצוי לקבלת זכותו מימש

 של טרור או איבה פעולת או מלחמתית פעולה, מזוין סכסוך או מלחמה 1.1
 או לאומני רקע על פעולה או סדירים בלתי או סדירים עוינים כוחות

 פגיעה או צבאיות בפעולות או מלחמתיות בפעולות המבוטח השתתפות
 לפיצוי זכאי המבוטח אם, צבאי שירות תוך מתחמושת פעולה או מנשק
 .לאו אם ובין הפיצוי לקבלת זכותו מימש אם בין, ממשלתי מגורם
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 .במתכוון עצמי סיכון או במתכוון עצמית חבלה או, להתאבדות ניסיון 1.5

 .פשע בביצוע המבוטח השתתפות   1.1

 .רופא הוראת י"עפ שימוש של מקרה כולל לא בסמים שימוש או אלכוהוליזם 1.1

 בעירה לרבות שהוא סוג מכל מקרינה כתוצאה או י"ע למבוטח שנגרמו מקרים  1.1
 רדיואקטיבי זיהום או מייננת קרינה, מלחמתי גרעיני חומר, גרעיני דלק של

 מחומרים כתוצאה או/ו כלשהי גרעינית מפסולת או כלשהו גרעיני מדלק
 .כימיים

 .וטבורי מפשעתי שבר כולל הרניה שבר    1.1

ספורט הנושא בחובו סכנה ו/או  –השתתפות המבוטח בספורט אתגרי  1.11
 :סכנהואדרנלין או ספורט אחר המערב מהירות, גובה 

: נהיגת מרוצים מכל הסוגים לרבות מרוץ סוסים, יבשתי-יבשתי/מוטורי 
 בנג'י. מוטוקרוס, היאבקות, התאגרפות, ציד, רוגבי,

 אופנוע ים, סקי מים, רפטינג, מצנח גלישה. :ימי 

 לא ממונעת, גלישה ודאייה באוויר.צניחה חופשית, רחיפה  :אווירי 

 : טיפוס הרים, גלישת מצוקים, סנפלינג, באנג'י, טיפוס קירות.גבהים 
ענפי הספורט אתגרי מופיעים באתר האינטרנט של החברה, בכתובת 

www.hcsra.co.il.ועשויים להתעדכן מעת לעת  , 

למרות האמור בחריג זה, אם צוין במפורש בדף פרטי הביטוח ושולמה 
 תוספת דמי ביטוח תמורת הרחבה זו, יבוטל חריג זה.

 המבוטח של עיסוקו, ספורט בקבוצת רשום כספורטאי המבוטח של פעילותו 1.11
 זה לעניין) .כלשהן בתחרויות השתתפותו מקצוענית בצורה כלשהו ספורט בענף

 של העיקרי עיסוקו את מהווה אשר ספורט פעילות הינו" מקצוענית בצורה ספורט"
 (. שאין ובין בצידה כספי שכר שיש בין, המבוטח

[ חדש נוסח] התעבורה בפקודת כהגדרתה, בדרך שלא גלגלי דו ברכב נהיגה 1.11
 . בטרקטורון נהיגה, תחרות במסגרת או/ו
הביטוח ושולמה תוספת למרות האמור בחריג זה, אם צוין במפורש בדף פרטי  

 דמי ביטוח תמורת הרחבה זו, יבוטל חריג זה.

 אלא ,שהוא סוג מכל טייס בכלי נסיעה, טייס בכלי צוות כאיש המבוטח נסיעת 1.11
 להובלת ומורשה ומוכר סדיר תעופה בקו טייס בכלי כנוסע המבוטח נמצא אם

 לטיסות מוכר מפעיל ידי על המופעל כחוק מורשה אזרחי טייס בכלי או, נוסעים
 .שכר

 זה חריג. קודם רפואי מצב של רגיל מהלך היה לו ממשי שגורם ביטוח מקרה 1.11
 :הבאות להוראות בכפוף יחול
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 תהיה, לביטוח הצטרפותו עם שנה 15-מ פחות המבוטח גיל היה 1.11.1
 לתקופה, כאמור, יופחת חבותה שהיקף או ,מחבותה טורהפ החברה

 .הביטוח תחילת מתאריך אחת שנה על תעלה שלא

 החברה תהיה, לביטוח הצטרפותו עם שנה 65-ל מעל המבוטח גיל היה 3.14.2
 שלא לתקופה, כאמור, יופחת חבותה שהיקף או, מחבותה פטורה
 .הביטוח תחילת מתאריך שנה חצי על תעלה

 בריאות מצב על הבריאות בהצהרת, לביטוח קבלתו בעת, המבוטח נשאל 3.14.3
 המבוטח יגלה, לעיל כמוגדר, קודם רפואי מצב בהגדרת הכלול מסוים

 .נשאל אשר את זו בהצהרה

 על יחולו, מצבו על לחברה גילה ולא קודם רפואי מצב על המבוטח נשאל 3.14.4
 .הביטוח חוזה חוק הוראות י"שעפ הנאות הגילוי כללי הביטוח

 רשאית החברה תהיה, מסוים רפואי מצב על לחברה המבוטח הודיע 1.11.5
 זה וסייג קודם רפואי מצב בשל הכיסוי היקף את או/ו חבותו את לסייג
 רפואי מצב אותו לצד" הביטוח פרטי דף"ב שתצוין לתקופה תקף יהיה

 .מסוים

 את במפורש סייגה לא והחברה מסוים רפואי מצב על המבוטח הודיע 3.14.6
 בלא בתוקף הביטוח יהיה", הביטוח פרטי דף"ב המסוים הרפואי המצב
 .קודם רפואי מצב לעניין שהוא וסוג מין מכל מגבלות או סייגים

 

 שינוי דמי ביטוח ותנאי ביטוח: .1

ואת התנאים של פוליסה זו לכל  ביטוחהחברה תהיה רשאית לשנות את דמי ה 
 ביטוחהמבוטחים בפוליסה זו. שינוי זה יהא תקף בתנאי שהמפקח על שוק ההון, 

יום לאחר שהודיעה העברה בכתב  60י והוא ייכנס לתוקף וחיסכון אישר את השינו
 על כך. מבוטחל

 

 :תחביב או עיסוק, מקצוע שינוי .5

המקצוע והעיסוק של המבוטח, כמפורט בהצעה הינם תנאי מהותי לביטוח זה   5.1
ודמי הביטוח נקבעו, בין היתר, על סמך נתונים אלה.  ולהערכת הסיכון המבוטח

המבוטח בעיסוק או בתחביב  או העיסוק, או אם יעסוקבמקרה של שינוי המקצוע 
המבוטח   חייבים הגורם המשלם או -מסוכנים יותר משהיו בעת עריכת ביטוח זה 

יום  21בכתב על השינוי, העיסוק הנוסף, או התחביב כאמור בתוך  חברהלהודיע ל
 .השינוי ממועד

 חברהעל שינוי, כאמור, תהיה ה חברההודיע הגורם המשלם או המבוטח ל 5.1
ביטוח חדשים, לרבות תוספת או הפחתה בדמי הביטוח,  רשאית לקבוע תנאי

לגבי מבוטחים בעלי  בחברההקיימות  והכול בהתאם להוראות החיתום
 התחיקתי. ולהסדר חוזה הביטוח מאפיינים דומים, ובכפוף לחוק
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 .במתכוון עצמי סיכון או במתכוון עצמית חבלה או, להתאבדות ניסיון 1.5

 .פשע בביצוע המבוטח השתתפות   1.1

 .רופא הוראת י"עפ שימוש של מקרה כולל לא בסמים שימוש או אלכוהוליזם 1.1

 בעירה לרבות שהוא סוג מכל מקרינה כתוצאה או י"ע למבוטח שנגרמו מקרים  1.1
 רדיואקטיבי זיהום או מייננת קרינה, מלחמתי גרעיני חומר, גרעיני דלק של

 מחומרים כתוצאה או/ו כלשהי גרעינית מפסולת או כלשהו גרעיני מדלק
 .כימיים

 .וטבורי מפשעתי שבר כולל הרניה שבר    1.1

ספורט הנושא בחובו סכנה ו/או  –השתתפות המבוטח בספורט אתגרי  1.11
 :סכנהואדרנלין או ספורט אחר המערב מהירות, גובה 

: נהיגת מרוצים מכל הסוגים לרבות מרוץ סוסים, יבשתי-יבשתי/מוטורי 
 בנג'י. מוטוקרוס, היאבקות, התאגרפות, ציד, רוגבי,

 אופנוע ים, סקי מים, רפטינג, מצנח גלישה. :ימי 

 לא ממונעת, גלישה ודאייה באוויר.צניחה חופשית, רחיפה  :אווירי 

 : טיפוס הרים, גלישת מצוקים, סנפלינג, באנג'י, טיפוס קירות.גבהים 
ענפי הספורט אתגרי מופיעים באתר האינטרנט של החברה, בכתובת 

www.hcsra.co.il.ועשויים להתעדכן מעת לעת  , 

למרות האמור בחריג זה, אם צוין במפורש בדף פרטי הביטוח ושולמה 
 תוספת דמי ביטוח תמורת הרחבה זו, יבוטל חריג זה.

 המבוטח של עיסוקו, ספורט בקבוצת רשום כספורטאי המבוטח של פעילותו 1.11
 זה לעניין) .כלשהן בתחרויות השתתפותו מקצוענית בצורה כלשהו ספורט בענף

 של העיקרי עיסוקו את מהווה אשר ספורט פעילות הינו" מקצוענית בצורה ספורט"
 (. שאין ובין בצידה כספי שכר שיש בין, המבוטח

[ חדש נוסח] התעבורה בפקודת כהגדרתה, בדרך שלא גלגלי דו ברכב נהיגה 1.11
 . בטרקטורון נהיגה, תחרות במסגרת או/ו
הביטוח ושולמה תוספת למרות האמור בחריג זה, אם צוין במפורש בדף פרטי  

 דמי ביטוח תמורת הרחבה זו, יבוטל חריג זה.

 אלא ,שהוא סוג מכל טייס בכלי נסיעה, טייס בכלי צוות כאיש המבוטח נסיעת 1.11
 להובלת ומורשה ומוכר סדיר תעופה בקו טייס בכלי כנוסע המבוטח נמצא אם

 לטיסות מוכר מפעיל ידי על המופעל כחוק מורשה אזרחי טייס בכלי או, נוסעים
 .שכר

 זה חריג. קודם רפואי מצב של רגיל מהלך היה לו ממשי שגורם ביטוח מקרה 1.11
 :הבאות להוראות בכפוף יחול
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 תהיה, לביטוח הצטרפותו עם שנה 15-מ פחות המבוטח גיל היה 1.11.1
 לתקופה, כאמור, יופחת חבותה שהיקף או ,מחבותה טורהפ החברה

 .הביטוח תחילת מתאריך אחת שנה על תעלה שלא

 החברה תהיה, לביטוח הצטרפותו עם שנה 65-ל מעל המבוטח גיל היה 3.14.2
 שלא לתקופה, כאמור, יופחת חבותה שהיקף או, מחבותה פטורה
 .הביטוח תחילת מתאריך שנה חצי על תעלה

 בריאות מצב על הבריאות בהצהרת, לביטוח קבלתו בעת, המבוטח נשאל 3.14.3
 המבוטח יגלה, לעיל כמוגדר, קודם רפואי מצב בהגדרת הכלול מסוים

 .נשאל אשר את זו בהצהרה

 על יחולו, מצבו על לחברה גילה ולא קודם רפואי מצב על המבוטח נשאל 3.14.4
 .הביטוח חוזה חוק הוראות י"שעפ הנאות הגילוי כללי הביטוח

 רשאית החברה תהיה, מסוים רפואי מצב על לחברה המבוטח הודיע 1.11.5
 זה וסייג קודם רפואי מצב בשל הכיסוי היקף את או/ו חבותו את לסייג
 רפואי מצב אותו לצד" הביטוח פרטי דף"ב שתצוין לתקופה תקף יהיה

 .מסוים

 את במפורש סייגה לא והחברה מסוים רפואי מצב על המבוטח הודיע 3.14.6
 בלא בתוקף הביטוח יהיה", הביטוח פרטי דף"ב המסוים הרפואי המצב
 .קודם רפואי מצב לעניין שהוא וסוג מין מכל מגבלות או סייגים

 

 שינוי דמי ביטוח ותנאי ביטוח: .1

ואת התנאים של פוליסה זו לכל  ביטוחהחברה תהיה רשאית לשנות את דמי ה 
 ביטוחהמבוטחים בפוליסה זו. שינוי זה יהא תקף בתנאי שהמפקח על שוק ההון, 

יום לאחר שהודיעה העברה בכתב  60י והוא ייכנס לתוקף וחיסכון אישר את השינו
 על כך. מבוטחל

 

 :תחביב או עיסוק, מקצוע שינוי .5

המקצוע והעיסוק של המבוטח, כמפורט בהצעה הינם תנאי מהותי לביטוח זה   5.1
ודמי הביטוח נקבעו, בין היתר, על סמך נתונים אלה.  ולהערכת הסיכון המבוטח

המבוטח בעיסוק או בתחביב  או העיסוק, או אם יעסוקבמקרה של שינוי המקצוע 
המבוטח   חייבים הגורם המשלם או -מסוכנים יותר משהיו בעת עריכת ביטוח זה 

יום  21בכתב על השינוי, העיסוק הנוסף, או התחביב כאמור בתוך  חברהלהודיע ל
 .השינוי ממועד

 חברהעל שינוי, כאמור, תהיה ה חברההודיע הגורם המשלם או המבוטח ל 5.1
ביטוח חדשים, לרבות תוספת או הפחתה בדמי הביטוח,  רשאית לקבוע תנאי

לגבי מבוטחים בעלי  בחברההקיימות  והכול בהתאם להוראות החיתום
 התחיקתי. ולהסדר חוזה הביטוח מאפיינים דומים, ובכפוף לחוק
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המתאימים כפי שנקבעו לא נמסרה הודעה כאמור או לא שולמו דמי הביטוח  5.1
חוזה  באופן יחסי בכפוף להוראות חוקחברה תקטן חבות ה ,חברהע"י ה

 .הביטוח

אם שינה המבוטח את מקצועו או עיסוקו למסוכן פחות משהיה בעת עריכת  5.1
ביטוח זה, יהיה הגורם המשלם זכאי להחזר דמי ביטוח ממועד השינוי או 

כללו תוספת עקב העובדה  לכן, ההודעה. זאת, בתנאי שדמי הביטוח, קודם
 מהרגיל. שהמבוטח עסק במקצוע, עיסוק או תחביב שיש בהם סיכון גבוה

 

 ביטול הנספח .1

 :ניהם, המוקדם מבמקרים המנויים להלןקרות אחד ההנספח יבוטל ב 

 .תבוטל היסודית הביטוח פוליסת כאשר 1.1

, הפוליסה ביטול בסעיף לאמור בהתאם הביטוח דמי תשלום הפסקת עם  1.1
 .זה נספח צורף אליה, לפוליסה הכלליים לתנאים

 .67 לגיל המבוטח בהגיע 1.1

 .לעיל 5 בסעיף לאמור בהתאם 1.1

 

 שינויים, ויתורים או סטיות בתנאי הפוליסה, לפוליסה כפיפות.     1

 .צורף שאליה הפוליסה תנאי לכל כפוף זה נספח 7.1

 יחייב הפוליסה של היסודי ביטוחב מהאמור ייהטס או/ו ויתור או/ו שינוי לכ 7.2
 .זה בנספח במפורש נכלל אם רק זה נספח לעניין

 של אחרים בנספחים האמור לבין זה בנספח האמור בין סתירה של במקרה 7.3
 ,זה נספח לצרכי, יחייבו, הפוליסה של הכלליים בתנאים האמור או/ו הפוליסה
 .זה נספח של הוראותיו

 

 התיישנות    .1
מיום שקמה למבוטח  שנים 1ההתיישנות לגבי תביעה עפ"י פוליסה זו היא תקופת  

 .זכות תביעה על פי החוק , ובכפוף להסדר התחיקתי
   

 הוראות החוק .1
 .ביטוחה חוזה חוק הוראות יחולו זו פוליסה על
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 גילוי נאות -מתאונהאי כושר פיצוי יומי בגין 
 תנאים סעיף נושא

 כללי

 .בדמי ביטוח קבועים יומי בגין אי כושר מתאונה נספח פיצוי שם התוכנית
מתן פיצוי יומי בגין אי כושר זמני מתאונה, חלקי ומלא, לעסוק בעיסוק שבו  הכיסויים בתכנית

 חודש. 24עסק המבוטח. תקופת התשלום המרבית לא תעלה על 
משך תקופת 

 הביטוח
 .67הגיעו של המבוטח לגיל 

 .אין תקופת אכשרה
כן, על פי התקופה הנקובה בדף פרטי הביטוח. יובהר כי בכל מקרה של  המתנהתקופת 

ובכפוף  יום 90השדרה שאינו שבר, תהיה תקופת ההמתנה בת  היזק לעמוד
 תנאי הנספח.וב לאמור בסעיף זה

 אין, למעט ימי המתנה כאמור לעיל. השתתפות עצמית

 שינוי התנאים
שינוי תנאי 

במהלך  הפוליסה
 הביטוחתקופת 

ניתן לשנות תנאים בכפוף לאישור המפקח על הביטוח או אם המבוטח שינה 
 /או עיסוקו בכפוף לתנאים בחוק הביטוח.ו את מקצועו

 דמי ביטוח
דמי גובה ומבנה 

 הביטוח
קבועה )אינה משתנה לפי גיל( על פי גיל כניסה, והכל בהתאם לגובה 

 שנרכש. סכום הביטוח

 סכום הביטוח

גובה הפיצוי היומי הנקוב בדף פרטי הביטוח ובהתאם לדרגת אי  סכום הביטוח
 הכושר.

 דמי ביטוחשינוי 
במהלך תקופת 

 הביטוח

בכפוף לאישור המפקח על הביטוח, החברה תהיה זכאית לשנות את 
 .דמי הביטוח

 תנאי ביטול

תנאי ביטול 
התכנית ע"י 

 המבוטח

הרשומים בדף בהודעה בכתב לחברה בכל עת )ביטול כל המבוטחים 
 פרטי הביטוח(.

תנאי ביטול 
 התכנית ע"י

 החברה

 םכסדר דמי הביטוחאם המבוטח ו/או בעל הפוליסה אינו/ם משלם/ים  את  .1
 )עלפי חוק חוזה הביטוח(.

 ביטול פוליסת הביטוח היסודי. .1
אם העלים המבוטח מהחברה עובדה מהותית, שידיעתה הייתה גורמת  .1

 (.1981פי חוק חוזה הביטוח לקבלו לביטוח )על  לחברה שלא
 תום תקופת הביטוח .1
לחוק חוזה הביטוח  18אם חל שינוי במקצוע ובהתאם להוראות סעיף  .5

 לעניין שינוי בסיכון.

 חריגים

החרגה בגין מצב 
 רפואי קודם

. ובנוסף, אם וכאשר הדבר צוין בדף פרטי 3סעיף  -קיים בפרק החריגים 
 הביטוח.

סייגים לחבות 
 החברה

 .בתנאי הנספח   3הגבלות לאחריות החברה, סעיף  -פרק החריגים 
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המתאימים כפי שנקבעו לא נמסרה הודעה כאמור או לא שולמו דמי הביטוח  5.1
חוזה  באופן יחסי בכפוף להוראות חוקחברה תקטן חבות ה ,חברהע"י ה

 .הביטוח

אם שינה המבוטח את מקצועו או עיסוקו למסוכן פחות משהיה בעת עריכת  5.1
ביטוח זה, יהיה הגורם המשלם זכאי להחזר דמי ביטוח ממועד השינוי או 

כללו תוספת עקב העובדה  לכן, ההודעה. זאת, בתנאי שדמי הביטוח, קודם
 מהרגיל. שהמבוטח עסק במקצוע, עיסוק או תחביב שיש בהם סיכון גבוה

 

 ביטול הנספח .1

 :ניהם, המוקדם מבמקרים המנויים להלןקרות אחד ההנספח יבוטל ב 

 .תבוטל היסודית הביטוח פוליסת כאשר 1.1

, הפוליסה ביטול בסעיף לאמור בהתאם הביטוח דמי תשלום הפסקת עם  1.1
 .זה נספח צורף אליה, לפוליסה הכלליים לתנאים

 .67 לגיל המבוטח בהגיע 1.1

 .לעיל 5 בסעיף לאמור בהתאם 1.1
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 סעיפים לפירוט
קיום כיסוי לזמן 

ו/או עקב  המילואים
 פעולות טרור

קיים חריג להשתתפות פעילה של המבוטח בפעולה מלחמתית, צבאית, 
 פרק החריגים. -3  בהתאם לאמור בסעיף מהפכה וכו'

שחרור מתשלום  
 דמי ביטוח

  אין

קיזוז או השתתפות  
 בתשלומי הביטוח

 .אין

 עקרת בית, או מבוטח בלתי מועסק. למעט קיים, ע חלקי"פיצוי אכ 

 

 

 התנאים המלאים והמחייבים
 הינם התנאים שבפוליסת הביטוח
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