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פוליסה לביטוח תאונות אישיות

הואיל והמבוטח, אשר שמו ומשלח ידו מפורטים ברשימה דלהלן, פנה אל הכשרה חברה לביטוח 
בע”מ )להלן: המבטח( בתאריך הנקוב ברשימה, ע”י הצעה-הצהרה חתומה על ידו, אשר כמסוכם, 
מהווה בסיס לחוזה ביטוח זה )להלן: הפוליסה( וחלק בלתי נפרד ממנו, לשם ביטוח תאונות אישיות 

כמפורט להלן, ושילם או התחייב לשלם למבטח את הפרמיה הנקובה ברשימה.

תאונה,  ידי  על  המבוטח  ייפגע  ברשימה  שצוינה  הביטוח  תקופת  תוך  אם  כי  זו,  פוליסה  מעידה 
שנגרמה במישרין על ידי הסביבה החיצונית )להלן: מקרה הביטוח( ותאונה זו, כסיבה בלעדית תגרום 
למותו של המבוטח או לנכותו, תוך שנה אחת )לפי לוח השנה האזרחי( מתאריך התאונה או לאי 

כושרו )כמוגדר בלוח הפיצויים(,

הרי אז, בכפיפות לחריגים, תנאים והתנאות הכלולים בפוליסה זו, או שצורפו או יצורפו אליה ע”י 
תוספות, בהסכמת המבוטח, תשלם החברה למבוטח, או למבוטחים, כמפורט בפוליסה, את הסכום 

או הסכומים המפורטים בלוח הפיצויים להלן.
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חריגים
פוליסה זו אינה מכסה מוות או נכות  או אי כושר לעבודה שנגרמו על ידי או כתוצאה מ:  .1

מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשי איבה, פעולה מלחמתית )בין אם הוכרזה מלחמה ובין אם לאו(,  א. 
מלחמת אזרחים, התקוממות, מהפכה מרד , מרי, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו שלא כדין, מעשי חבלה 

וטרור.

פרעות ושביתות. ב. 

פעולות, תפקידים, תרגילים או אימונים צבאיים או טרום צבאיים מכל סוג שהוא. ג. 

איבוד לדעת או ניסיון לכך, הטלת מום בגופו מדעת, טרוף הדעת, פעולה או השפעה של אלכוהול או סמים  ד. 
או תרופות, שלא נרשמו על ידי  רופא מוסמך, מחלת מין, שבר-הרניה, הריון או לידה.

פעולה בלתי חוקית. ה. 

קרינה יונית או קרינה רדיו-אקטיבית מכל סוג שהוא. ו. 

העמדתו של המבוטח את עצמו מדעת בסכנה, אלא אם נעשה הדבר לצורך הצלת נפשות. ז. 

נסיעתו של המבוטח בכלי טיס שאינו רב מנועי, או בכלי טיס שאינו מורשה כחוק, או נסיעתו כאיש צוות  ח. 
בכלי טיס כלשהו.

פעילותו של המבוטח כספורטאי רשום בקבוצת ספורט, או כתוצאה מפעילותו בציד, טיפוס הרים בעזרת  ט. 
מדריכים וחבלים, ספורט חורף, סקי מים, צניחה, גלישה או דאייה באוויר, איגרוף, צלילה תוך שימוש 

במיכלי אויר.

נהיגה באופנוע לרבות קטנוע ואופניים עם מנוע עזר. י. 

ליקוי גופני כלשהו שהיה למבוטח קודם לתאונה. יא. 

העלמו של המבוטח לא יחשב כמיתה מחמת תאונה, פרט לאמור בסעיף “העלמות המבוטח” להלן.  .2

לוח הפיצויים
פיצוים לפי פוליסה זו ישולמו בהתאם ללוח הפיצויים המפורט להלן:

סכום הביטוח הנקוב ברשימה בעמודה “סכום הביטוח”  100% ����������������������������� מוות כתוצאה מתאונה: )א( 

נכות תמידית ומלאה כתוצאה מתאונה )ב( 

טרוף דעת מוחלט  וללא מרפא............................ 100%
100% ............. שיתוק מוחלט או ריתוק תמידי למיטה

מסכום הביטוח הנקוב ברשימה בעמודה “סכום הביטוח    .............. אבדן גמור או מוחלט של כושר הראיה
ב-נכות”.  100% ....................................................... בשתי העיניים

אבדן מספר איברים בהתאם לפירוט  
100% להלן המהווים יחד  100% ומעלה 

לפי כל האחוזים שלהלן מסכום הביטוח הנקוב ברשימה   - נכות תמידית חלקית כתוצאה מתאונה  )ג( 
בעמודה “סכום ביטוח ב-נכות“.
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אבדן גמור ומוחלט של  - 

אגודל יד ימין................................................................. 20%  70% ................................................ יד ימין מהכתף 

16% ............................................................. אגודל יד שמאל  60% ................................................ יד שמאל  מהכתף 

14% ................................................................. אצבע יד ימין  60% .................................... זרוע, אמה, או כף יד ימין

אצבע יד שמאל.............................................................. 12% זרוע, אמה, או כף יד שמאל................................. 50% 

אמה יד ימין..................................................................... 8%  70% .................................... רגל אחת מעל לברך )ירך(

6% ................................................................. אמה יד שמאל רגל אחת מעל לברך ועל הקרסול........................ 60% 

6% .............................................................................. קמיצה  40% ................................................ כף רגל אחת 

12% .................................................................... זרת יד ימין עין אחת או אבדן גמור ומוחלט של כושר הראי  
זרת יד שמאל................................................................. 10%  35% ............................................................. בעין אחת 

5% .................................................................................. בוהן אבדן השמיעה בשתי האוזניים............................ 60% 

3% ......................................... כל אצבע מאצבעות הרגליים אבדן השמיעה באוזן אחת................................... 15% 

35% ............................ אבדן מוחלט של כושר הדיבור

הבהרות
אבדן גמור ותמידי של השימוש באבר, יחשב כאבדן האבר. במקרה של אבדן חלקי תמידי של השימוש   .1

באבר יופחתו האחוזים שבלוח  הפיצויים בשיעור יחסי.

כאשר אין  הפגיעה מפורטת בלוח הפיצויים, ייקבע  אחוז הנכות על פי דעתו של רופא מומחה או ועדה של   .2
רופאים מומחים.

אם המבוטח איטר יד ימין, יש לנהוג לגבי יד שמאל לפי אותם אחוזים הנקובים לעיל ביחס ליד ימין ולגבי   .3
יד ימין, לפי האחוזים הנקובים לעיל, ביחס ליד שמאל.

אבדן גמור של פרק האגודל יחשב לאבדן האגודל. לפרקי יתר האצבעות, יחושבו הפיצויים עבור כל פרק   .4
לפי שליש  מהאחוזים הנקובים לעיל עבור אותה אצבע.

)ג( של לוח הפיצויים,ייקבעו הפיצויים  בכל המקרים של נכות תמידית חלקית שאינם מפורטים בסעיף   .5
מתוך השוואה יחסית אל מקרי המום המפורטים בלוח הפיצויים, בלא התייחסות למקצועו של המבוטח.

או )ד( במקצועו  לעסוק  תמידי  או  זמני  גמור,  לעבודה  כושר  אי 
במשלח ידו להתמסר להם בצורה כלשהי פיצוי שבועי 100%

-  מסכום הביטוח הנקוב ברשימה בעמודה “סכום 
ביטוח ג- פיצוי שבועי”

25%)ה( של  בשיעור  תמידי  או  זמני  חלקי,  לעבודה  כושר   אי 
לפחות, בהתאם לשיעור אי- הכושר אך לא יותר מאשר    50%.

-  מסכום הביטוח הנקוב ברשימה בעמודה “סכום 
ביטוח ג- פיצוי שבועי”
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התנאות
פיצויים לפי סעיף )ד(, )ה( שבלוח לעיל, בין בנפרד ובין ביחד, יחושבו החל מהתאריך בו נבדק המבוטח לראשונה על   �1
ידי רופא מוסמך, ובתנאי שהתקופה עבורה ישולמו הפיצויים לפי סעיפים אלה  לא תעלה על 104 שבועות רצופים 

מיום קרות מקרה הביטוח�

המבטח לא יפצה את המבוטח עבור היום הראשון לאי כושרו לעבודה�  �2

למטרת פוליסה זו יחשב המבוטח כנמצא במצב של אי כושר חלקי לפי סעיף )ה( לעיל, כשיש ביכולתו לעסוק במידה   �3
כלשהי במקצועו או במשלח ידו , אולם אין ביכולתו לעסוק בו במלואו.

תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים   לבירור  א.   �4
חבותו, אולם תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו תוך 30 ימים מיום מסירת התביעה 

למבטח והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.

על תגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה תשכ”א – 1961, מיום  ב. 
מסירת התביעה, וריבית בשיעור של 3% לשנה מתום 30 יום מהיום האמור.

יום מסירת התביעה, המוזכר בסעיף קטן ב’ לעיל יחשב כיום בו היו בידי המבטח כל המידע והמסמכים  ג. 
הדרושים לבירור חבותו.

כזו  נכות  הייתה  אם  סוג,  מאותו  קודמת  נכות  אחוזי  ינוכו  תמידית  נכות  בגין  למבוטח  המגיע  סכום  מכל   �5
למבוטח�

במקרה של נכות מלאה או חלקית תמידית, ללא אבדן אנטומי, תשמור לעצמה החברה את הזכות לקבוע את סכום   .6
הפיצויים המגיעים למבוטח עם גמר הטיפול הרפואי, תוך התחשבות עם הנכות כפי שהיא מתגלה באותו מועד.

7.  סך כל הפיצויים העשויים להשתלם לפי לוח הפיצויים דלעיל לא יעלה במקרה מוות על הסכום הנקוב בסעיף )א( 
ובמקרה נכות על הסכום הנקוב בסעיף )ב( של לוח הפיצויים דלעיל, אך בכל מקרה לא יעלה סך כל הפיצויים, כולל 

הפיצויים השבועיים, על הסכום הגבוה מבין שניהם.

וכשיגיעו התשלומים שעל החברה לשלמם, לפי פוליסה זו ל- 100% של סכום הביטוח, יפוג תוקפה של פוליסה 
זו�

המוטבים לגבי סעיף )א( של לוח הפיצויים יהיו כפי שצוין בטופס ההצעה.  .8

כיסוי ברחבי תבל
למעט בארצות עמן נמצאת מדינת ישראל במצב  הביטוח לפי פוליסה זו חל  בהימצא המבוטח בישראל ובכל העולם, 

מלחמה או לוחמה או פעולות איבה בין להלכה ובין למעשה�

העלמות המבוטח
העלמו של המבוטח במשך תקופה שתעלה על שישים יום, מחמת אבדנו או העלמו של  מטוס בו נסע או מחמת טביעת אוניה 

)בה נסע המבוטח( על נוסעיה, ייחשב כמות המבוטח כתוצאה מתאונה.

שירות מילואים
הביטוח  לפי פוליסה זו חל גם בעת שהותו של המבוטח בשירות מילואים בצה”ל וכמתנדב במשמר האזרחי. האמור 

בסעיף זה אינו מבטל וגם אינו משנה את האמור ב”חריגים”�
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 תנאים 
הרחבות  �1

אם צוין במפורש ברשימה או בתוספת לפוליסה יורחב הביטוח לכלול כיסוי או כיסויים נוספים – כמצוין ברשימה 
או בתוספות – ובהתאם לתנאים המפורטים בסעיפי ה”הרחבות” מעבר לדף.

הודעה על מקרה תאונה  �2
יש להודיע למבטח ללא דיחוי על קרות מקרה ביטוח ולציין בהודעה את שמו וכתובתו של המבוטח וכן את מספר 
הפוליסה, אם ניתנה הודעה בע”פ – תינתן הודעה בכתב לחברה סמוך ככל האפשר לקרות מקרה הביטוח. כל המידע 
והמסמכים, כנדרש על ידי המבטח, יומצאו לו ע”י המבוטח או נציגיו האישיים החוקיים, או על ידי המוטב . אם 

המידע והמסמכים אינם ברשותם, עליהם לעזור למבטח, ככל שיוכלו, להשיגם.

בדיקה רפואית  �3
במקרה של פגיעה כלשהי, ייבדק המבוטח בהקדם האפשרי ע”י רופא מוסמך ויפעל על פי הוראותיו.  המבוטח, ככל 

שיידרש,  יעבור בדיקה רפואית על פי הוראות המבטח ועל חשבונו, בגין כל פגיעה גופנית, שאירעה לו לטענתו. 

גילוי ושינוי בעניין מהותי  �4
הפוליסה הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב על כל השאלות שנשאל בהצעה ששימשה בסיס  א. 
כל  לו את  גילה  ועל סמך הנחתו של המבטח שהמבוטח  כפי שנתבקש  זו או בכל דרך אחרת,  לפוליסה 

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�

המבוטח יגלה בכתב במשך תקופת הביטוח, כל שינוי מהותי מיד עם היוודע לו על כך. לא גילה המבוטח  ב. 
למבטח שינוי כזה יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היק ף 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 לכל אחת מאלה:

מקצועו ומשלח ידו של המבוטח�  )1(

פעילותו של המבוטח בספורט או תחביב�  )2(

מצב בריאותו של המבוטח�  )3(

המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף 4  בכל  אחת מאלה,  אלא אם התשובה שלא היתה מלאה  ד. 
וכנה ניתנה בכוונת מרמה :

הוא ידע או היה עליו לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת החוזה או שהוא גרם לכך שהתשובה   )1(
לא היתה מלאה וכנה,

העובדה שעליה ניתנה תשובה שלא היתה  מלאה וכנה חדלה להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח,   )2(
או שלא השפיעה על המקרה, על חבות  המבטח או על היקפה.
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ביטול הביטוח  �5
המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בכל עת, ובמקרה זה ישאיר המבטח לעצמו פרמיה מחושבת לפי 10% מהפרמיה 

השנתית לחודש או לחלק ממנו, ובנוסף לזה תוספת גלובלית של 10% מסה”כ דמי הביטוח השנתיים.

המבטח רשאי לבטל בכל עת את הפוליסה אך ורק בכפוף לעילות הקבועות בחוק  ולא מכל סיבה אחרת, תוך מתן 
הודעה מוקדמת של 15 ימים.אם המבטח יבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול 
ניסה להונות את המבטח, ישלם המבטח למבוטח את הסכום שהיה דורש  אינה שהמבוטח הפר את החוזה או 

ממבוטח  דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.

ביטול הביטוח כאמור, לא יפגע בזכויות התביעה על פי הפוליסה בגין מקרה ביטוח שאירע קודם לביטול הביטוח 
כאמור.

הודעות  �6
הודעות של המבטח למבוטח, או למוטב אשר תשלחנה בדואר רשום, לפי הכתובת האחרונה של המבוטח  א. 
או של המוטב הידועה למבטח, תחשבנה שנתקבלו על ידי הנמען באותו זמן שהיו מתקבלות לו נמסרו 

במשלוח רגיל של הדואר.

הודעות של המבוטח או המוטב למבטח תשלחנה בדואר, למשרדו הראשי של המבטח בלבד. ב. 

התיישנות  �7
תקופת התיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא 3 שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח.

הארכת תקופת הביטוח  �8
כל הארכה של הביטוח על פי הפוליסה  טעונה הסכמה בכתב של המבטח, אשר תינתן במפורש למטרה זו.

מוצהר  בזה כי בתום תקופת הביטוח האמורה לא יוארך הביטוח מאליו וכן הביטוח אינו ניתן להארכה כלשהי 
מכוח שתיקה או כל פעולה אחרת של המבטח )זולת הסכמתו כאמור בסעיף זה(, אף אם הציע המבוטח למבטח 

בצורה ובמועד כלשהם להאריכו. 

תחולת החוק  �9
פוליסה זו, חריגיה, תנאיה והוראותיה כפופה לחוק חוזה הביטוח, התשמ”א –  1981

 הרחבות 
ההרחבות שלהלן כפופות לסעיף 1 של תנאי הפוליסה וליתר התנאים החריגים של הפוליסה בשינויים המחויבים 

מההרחבה.

הצמדת סכומי הביטוח והפיצויים א� 
מוסכם בזה כי סכומי הביטוח הנקובים ברשימה צמודים למדד יוקר המחיה המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה  )להלן “המדד”(.

לצורך קביעת סכום לתשלום הפיצויים, יוצמד סכום הביטוח לפי שיעור עליית המדד מיום תחילת הביטוח ועד 
ליום קרות מקרה הביטוח.

ביטוח כל מחלה ב� 
מוסכם ומוצהר בזה, כי אם במשך תקופת הביטוח של פוליסה זו, ובאופן בלתי תלוי לחלוטין בכל סיבות 
אחרות, תהיה איזו מחלה, פרט למחלת מין, הסיבה הישירה והיחידה לאי כושרו של המבוטח לעבודה 
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ישלם המבטח למבוטח פיצויים החל  יותר מ 7 )שבעה( ימים.  כפי שהוגדר בתנאי הפוליסה, ואי הכושר ימשך 
מהיום השמיני, לפי הפירוט שלהלן:

בעד אי כושר עבודה מוחלט, זמני או תמידי, כתוצאה ממחלה שתגרום לריתוק המבוטח לביתו או למיטה- פיצויים 
שבועיים – 100% מסכום הביטוח הנקוב ברשימה בעמודה “סכום הביטוח ג-פיצוי שבועי”, למשך כל  תקופה בה 
נמשך אי כושר העבודה אולם לא יותר מאשר 52 )חמישים ושניים( שבועות רצופים, וזה על יסוד הוכחות של 
המחלה בה חלה המבוטח ושל אי הכושר שלו לעבודה, שתוגשנה למבטח לשביעות רצונו, בתנאי שכל פיצוי לא 
ישולם למבוטח בעד אי כושר עבודה ממחלה שבה חלה קודם התחלת ביטוח זה או תוך חודש מתחילת ביטוח 
זה. כיסוי נוסף זה יהיה כפוף לכל הסעיפים של פוליסה זו ובכל מקרה שתוכן הפוליסה מרשה זאת תיחשב כל 
אזכרה של המונח “תאונה” בנוגע למחלה כנ”ל וככוללת אותה. על אף האמור בניגוד לכך בתנאי הפוליסה, אחריות 
המבטח כלפי המבוטח לפי הרחבה הזאת, תהיה מוגבלת אך ורק לתשלום פיצוים בעד מחלה שחלה בה המבוטח 

בהיותו בשטח מדינת ישראל. 

מוצהר בזה במפורש כי אין הרחבה זו חלה על מוות או נכות תמידית כתוצאה ממחלה�

כיסוי סיכון נהיגה באופנוע ג� 
מוסכם ומוצהר בזה שאם צוין הדבר במפורש ב”רשימה” כי בניגוד לנאמר בחריגים שבפוליסה זו יכלול הביטוח 

כיסוי גם לגבי תאונה בשעת ועקב נהיגה באופנוע לרבות קטנוע ואופניים עם מנוע עזר.

כיסוי סיכוני מלחמה פסיבית )מוות ונכות תמידית בלבד( ד� 
מוסכם ומוסכם בזה שאם צוין הדבר במפורש ב”רשימה” כי בניגוד לנאמר בחריגים שבפוליסה זו, מורחב הביטוח 
או  ידי  על  למבוטח  שנגרמו  לעבודה  כושר  אי-  או  מיידית  נכות  מוות,   – בפוליסה  כמוגדר  ביטוח  מקרה  ויכלול 
ובין אם לאו(,  בין אם הוכרזה   ( זר, מעשה איבה, פעולה מלחמתית  פעולות אויב  כתוצאה מ: מלחמה, פלישה, 
מלחמת אזרחים, התקוממות, מהפכה, מרד, מרי, שלטון צבאי או שלטון שתפשוהו שלא כדין, מעשי חבלה וטרור.

חריג
הרחבה זו אינה מכסה את המבוטח בהיותו משרת בתפקיד כלשהו בצבא או בנטלו חלק פעיל בכל פעילות 

בעלת אופי צבאי� 
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