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            """"נכות עקב תאונהנכות עקב תאונהנכות עקב תאונהנכות עקב תאונה""""ביטוח נוס$ במקרה של ביטוח נוס$ במקרה של ביטוח נוס$ במקרה של ביטוח נוס$ במקרה של 

        )))) מתאונה מתאונה מתאונה מתאונהנכותנכותנכותנכות: : : : הש� הקצרהש� הקצרהש� הקצרהש� הקצר((((    

  
   כללי  .1

, הביטוח נספח זה מעניק ביטוח נוס$ בגובה סכו� הביטוח הנוגע לנספח זה הנקוב בד$ פרטי   
לבעל  או במקרה שייהפ, , כות מלאה ותמידית עקב תאונהנבמקרה שהמבוטח ייהפ, לבעל   
  . בכפו$ לאמור להל- בנספח זה, ב תאונהנכות חלקית ותמידית עק  
על הפיכת , במשרדה הראשי של החברה, מוצהר ומוסכ� בזה שע� קבלת הוכחה סבירה  
עקב תאונה בתו, , ותמידית או לבעל נכות חלקית ותמידיתהמבוטח לבעל נכות מלאה   
 תשל�, שנה אחת מתארי, התאונה אשר אירעה בהיות הפוליסה ונספח זה בתוקפ� המלא  
, בשיעור המתאי� מסכו� הביטוח המלא, החברה למבוטח את סכו� הביטוח המלא או החלקי  
  .נוס$ על כל סכו� אחר אשר יגיע על פי הפוליסה  

  
ל בי- שישול� בבת אחת עקב נכותו ל בי- שישול� בבת אחת עקב נכותו ל בי- שישול� בבת אחת עקב נכותו ל בי- שישול� בבת אחת עקב נכותו """"אחריות החברה מוגבלת לסכו� הביטוח המלא הנאחריות החברה מוגבלת לסכו� הביטוח המלא הנאחריות החברה מוגבלת לסכו� הביטוח המלא הנאחריות החברה מוגבלת לסכו� הביטוח המלא הנ  
כאשר כאשר כאשר כאשר . . . . ות חלקיתות חלקיתות חלקיתות חלקיתבעקבות מספר תביעות לנכבעקבות מספר תביעות לנכבעקבות מספר תביעות לנכבעקבות מספר תביעות לנכ, , , , המלאה של המבוטח ובי- שישול� בחלקי�המלאה של המבוטח ובי- שישול� בחלקי�המלאה של המבוטח ובי- שישול� בחלקי�המלאה של המבוטח ובי- שישול� בחלקי�        
יפוג יפוג יפוג יפוג , , , , יגיע סכו� התשלומי� שעל החברה לשלמ� לפי ביטוח זה לסכו� הביטוח המלאיגיע סכו� התשלומי� שעל החברה לשלמ� לפי ביטוח זה לסכו� הביטוח המלאיגיע סכו� התשלומי� שעל החברה לשלמ� לפי ביטוח זה לסכו� הביטוח המלאיגיע סכו� התשלומי� שעל החברה לשלמ� לפי ביטוח זה לסכו� הביטוח המלא        
        ....תוקפו של נספח זהתוקפו של נספח זהתוקפו של נספח זהתוקפו של נספח זה        

   
 ייחשב יו� התשלו� על, לצור, האמור בסעי$ תנאי הצמדה של התנאי� הכללי� לביטוח חיי�  
  . לצור, תשלו� סכו� הביטוח" יו� הקובע"כ, ידי החברה לפי נספח זה  

  
 ביטוח זה נית- תמורת תשלו� הפרמיה הנוספת הנוגעת לנספח זה והנקובה – ורהורהורהורהתמתמתמתמ        
  . בתאריכי� ובאופ- הנקובי� בו, בפוליסה שתשול�  

  
        ישול� במקרה של נכות ישול� במקרה של נכות ישול� במקרה של נכות ישול� במקרה של נכות על פי ביטוח נוס$ זה על פי ביטוח נוס$ זה על פי ביטוח נוס$ זה על פי ביטוח נוס$ זה סכו� הביטוח המלא סכו� הביטוח המלא סכו� הביטוח המלא סכו� הביטוח המלא , , , , מבלי לפגוע בכלליותמבלי לפגוע בכלליותמבלי לפגוע בכלליותמבלי לפגוע בכלליות        

        : : : : מלאה ותמידית של המבוטח עקב תאונה אשר תוצאתה הייתה אחת מאלהמלאה ותמידית של המבוטח עקב תאונה אשר תוצאתה הייתה אחת מאלהמלאה ותמידית של המבוטח עקב תאונה אשר תוצאתה הייתה אחת מאלהמלאה ותמידית של המבוטח עקב תאונה אשר תוצאתה הייתה אחת מאלה            
        

        .... העיניי� העיניי� העיניי� העיניי�2222        איבוד גמור ומוחלט של כושר הראייה באיבוד גמור ומוחלט של כושר הראייה באיבוד גמור ומוחלט של כושר הראייה באיבוד גמור ומוחלט של כושר הראייה ב        ....אאאא        
 שיתוק מוחלט שיתוק מוחלט שיתוק מוחלט שיתוק מוחלט         . . . . בבבב        

        . . . . הרגליי�הרגליי�הרגליי�הרגליי�שתי שתי שתי שתי איבוד גמור ומוחלט של יכולת השימוש באיבוד גמור ומוחלט של יכולת השימוש באיבוד גמור ומוחלט של יכולת השימוש באיבוד גמור ומוחלט של יכולת השימוש ב        ....גגגג        
        ....אובד- גמור ומוחלט של יכולת השימוש ביד אחת וברגל אחתאובד- גמור ומוחלט של יכולת השימוש ביד אחת וברגל אחתאובד- גמור ומוחלט של יכולת השימוש ביד אחת וברגל אחתאובד- גמור ומוחלט של יכולת השימוש ביד אחת וברגל אחת        ....דדדד        
        ....אובד- גמור ומוחלט של יכולת השימוש בשתי הידיי� או בשתי כפות הידיי�אובד- גמור ומוחלט של יכולת השימוש בשתי הידיי� או בשתי כפות הידיי�אובד- גמור ומוחלט של יכולת השימוש בשתי הידיי� או בשתי כפות הידיי�אובד- גמור ומוחלט של יכולת השימוש בשתי הידיי� או בשתי כפות הידיי�        ....הההה        
        אובד- גמור ומוחלט של יד אחת וכ$ רגל אחתאובד- גמור ומוחלט של יד אחת וכ$ רגל אחתאובד- גמור ומוחלט של יד אחת וכ$ רגל אחתאובד- גמור ומוחלט של יד אחת וכ$ רגל אחת        . . . . וווו        
        אובד- גמור ומוחלט של רגל אחת וכ$ יד אחתאובד- גמור ומוחלט של רגל אחת וכ$ יד אחתאובד- גמור ומוחלט של רגל אחת וכ$ יד אחתאובד- גמור ומוחלט של רגל אחת וכ$ יד אחת        . . . . זזזז        
        ....אובד- גמור ומוחלט של כ$ יד אחת וכ$ רגל אחתאובד- גמור ומוחלט של כ$ יד אחת וכ$ רגל אחתאובד- גמור ומוחלט של כ$ יד אחת וכ$ רגל אחתאובד- גמור ומוחלט של כ$ יד אחת וכ$ רגל אחת        . . . . חחחח        
        ....אובד- גמור ומוחלט של שתי כפות הרגליי�אובד- גמור ומוחלט של שתי כפות הרגליי�אובד- גמור ומוחלט של שתי כפות הרגליי�אובד- גמור ומוחלט של שתי כפות הרגליי�        . . . . טטטט        
        זניי�זניי�זניי�זניי�ווווחרשות מוחלטת בשתי האחרשות מוחלטת בשתי האחרשות מוחלטת בשתי האחרשות מוחלטת בשתי הא        . . . . יייי        
        אובד- מוחלט של יכולת הדיבוראובד- מוחלט של יכולת הדיבוראובד- מוחלט של יכולת הדיבוראובד- מוחלט של יכולת הדיבור        ....אאאא""""יייי        
        ת כל הלסת התחתונהת כל הלסת התחתונהת כל הלסת התחתונהת כל הלסת התחתונההסרהסרהסרהסר        ....בבבב""""יייי        
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 ישול�  ישול�  ישול�  ישול� ,,,,כמפורט להל-כמפורט להל-כמפורט להל-כמפורט להל-, , , , סכו� הביטוח המלאסכו� הביטוח המלאסכו� הביטוח המלאסכו� הביטוח המלאממממסכו� הביטוח החלקי לפי השיעור המתאי� סכו� הביטוח החלקי לפי השיעור המתאי� סכו� הביטוח החלקי לפי השיעור המתאי� סכו� הביטוח החלקי לפי השיעור המתאי�     

אשר בעקבותיה נגרמו למבוטח אשר בעקבותיה נגרמו למבוטח אשר בעקבותיה נגרמו למבוטח אשר בעקבותיה נגרמו למבוטח , , , , במקרה של נכות חלקית ותמידית של המבוטח עקב תאונהבמקרה של נכות חלקית ותמידית של המבוטח עקב תאונהבמקרה של נכות חלקית ותמידית של המבוטח עקב תאונהבמקרה של נכות חלקית ותמידית של המבוטח עקב תאונה
        : : : : איבוד גמור ומוחלט שלאיבוד גמור ומוחלט שלאיבוד גמור ומוחלט שלאיבוד גמור ומוחלט של

        
        40404040%%%%        אובד- רקמת עצ� הגולגולת בכל השכבותאובד- רקמת עצ� הגולגולת בכל השכבותאובד- רקמת עצ� הגולגולת בכל השכבותאובד- רקמת עצ� הגולגולת בכל השכבות            
        60606060%%%%                             אחת אחת אחת אחת אחת או כ$ יד אחת או כ$ יד אחת או כ$ יד אחת או כ$ ידידידידיד            
          אובד- משמעותי של רקמת עצ� האמה  אובד- משמעותי של רקמת עצ� האמה  אובד- משמעותי של רקמת עצ� האמה  אובד- משמעותי של רקמת עצ� האמה    

        50505050%%%%                ))))פגיעה מוחלטת חשוכת מרפאפגיעה מוחלטת חשוכת מרפאפגיעה מוחלטת חשוכת מרפאפגיעה מוחלטת חשוכת מרפא   (   (   (   (
            60606060%%%%                                      רגל אחת   רגל אחת   רגל אחת   רגל אחת     
            30303030%%%%                          השמיעה באוז- אחת   השמיעה באוז- אחת   השמיעה באוז- אחת   השמיעה באוז- אחת     
            40404040%%%%                                  ראייה בעי- אחת   ראייה בעי- אחת   ראייה בעי- אחת   ראייה בעי- אחת     
        20202020%%%%                          האגודל באחת מהידיי�  האגודל באחת מהידיי�  האגודל באחת מהידיי�  האגודל באחת מהידיי�    
            10101010%%%%                  חלק מהאגודל באחת הידיי�  חלק מהאגודל באחת הידיי�  חלק מהאגודל באחת הידיי�  חלק מהאגודל באחת הידיי�    
            8888%%%%        מאצבעות הידיי�מאצבעות הידיי�מאצבעות הידיי�מאצבעות הידיי�אחת אחת אחת אחת כריתה מלאה של כריתה מלאה של כריתה מלאה של כריתה מלאה של             
        3333%%%%                פרק באחת האצבעותפרק באחת האצבעותפרק באחת האצבעותפרק באחת האצבעותכריתה של כריתה של כריתה של כריתה של             
        45454545%%%%                 אצבעות כולל האגודל אצבעות כולל האגודל אצבעות כולל האגודל אצבעות כולל האגודל4444כריתה של כריתה של כריתה של כריתה של             
        40404040%%%%                                  קשיו- מפרק היר,  קשיו- מפרק היר,  קשיו- מפרק היר,  קשיו- מפרק היר,    
        20202020%%%%                                  קשיו- של הבר,  קשיו- של הבר,  קשיו- של הבר,  קשיו- של הבר,    
        45454545%%%%                                          כ$ רגל  כ$ רגל  כ$ רגל  כ$ רגל    
        30303030%%%%        מ לפחותמ לפחותמ לפחותמ לפחות"""" ס ס ס ס5555          קיצור גפה תחתונה ב  קיצור גפה תחתונה ב  קיצור גפה תחתונה ב  קיצור גפה תחתונה ב    
        10101010%%%%        ממממ"""" ס ס ס ס5555מ עד מ עד מ עד מ עד """" ס ס ס ס1111          קיצור גפה תחתונה ב  קיצור גפה תחתונה ב  קיצור גפה תחתונה ב  קיצור גפה תחתונה ב    
        25252525%%%%        כל אצבעות הרגליי�כל אצבעות הרגליי�כל אצבעות הרגליי�כל אצבעות הרגליי�כריתה מלאה של כריתה מלאה של כריתה מלאה של כריתה מלאה של             
        20202020%%%%         אצבעות כ$ הרגל כולל הבוה- אצבעות כ$ הרגל כולל הבוה- אצבעות כ$ הרגל כולל הבוה- אצבעות כ$ הרגל כולל הבוה-4444כריתה של כריתה של כריתה של כריתה של             
        10101010%%%%                בוה- בכ$ הרגלבוה- בכ$ הרגלבוה- בכ$ הרגלבוה- בכ$ הרגלכריתה של הכריתה של הכריתה של הכריתה של ה            
            3333%%%%        ))))למעט הבוה-למעט הבוה-למעט הבוה-למעט הבוה- ( ( ( (ברגלברגלברגלברגלאחת אחת אחת אחת אצבע אצבע אצבע אצבע כריתה של כריתה של כריתה של כריתה של             
        40404040%%%%                  הסרה חלקית של הלסת התחתונה  הסרה חלקית של הלסת התחתונה  הסרה חלקית של הלסת התחתונה  הסרה חלקית של הלסת התחתונה    

        
 

  
א, לא גרמה לאיבוד מלא , אשר נזכרה בפירוט לעיל, בכל מקרה של נכות חלקית ותמידית

, יבר ישול� סכו� הביטוח על פי שיעור הנכות שיקבע רופא מומחהומוחלט של אותו א
י מכפלת שיעור הנכות "ההתאמה תבוצע ע. לעילבטבלה מפורטי� ה �בהתאמה לשיעורי

   .מהתאונה בשיעור התשלו� הנקוב בטבלה והמתייחס לאותו איבר
  

ל� שיעור ישו, בכל מקרה של נכות חלקית של המבוטח עקב תאונה שלא נזכרה בפירוט לעיל
  . ידי רופא מומחה לפי שיעור הנכות שייקבע על, מתאי� של סכו� הביטוח המלא

  
  :יפורשו המונחי� בסעי$ זה כמפורט להל-, למע- הסר ספק

   או מעבר לושורש כ$ הידהכולל את היד כ$  חלק – ידידידידכ$ כ$ כ$ כ$ 
   או מעבר לומפרק הקרסולהכולל את הרגל כ$ חלק  – רגלרגלרגלרגלכ$ כ$ כ$ כ$ 

  . ומעבר להנקודת החיבור ע� כ$ הידהכולל את אגודל או האצבע חלק ה – אגודל או אצבעאגודל או אצבעאגודל או אצבעאגודל או אצבע
 על פי אישור רופא מומחה ברפואת  אובד- מוחלט ובלתי הפי, של הראיה– אובד- ראייהאובד- ראייהאובד- ראייהאובד- ראייה

  .עיניי�
 על פי אישור רופא  אובד- מוחלט ובלתי הפי, של יכולת השמיעה–  או חרשות או חרשות או חרשות או חרשותמיעהמיעהמיעהמיעהאובד- השאובד- השאובד- השאובד- הש

  .ברפואת א$ אוז- גרו-מומחה 
 על פי אישור של  יכולת הדיבורל אובד- מוחלט ובלתי הפי, ש– חלט של יכולת הדיבורחלט של יכולת הדיבורחלט של יכולת הדיבורחלט של יכולת הדיבוראובד- מואובד- מואובד- מואובד- מו

  .רופא מומחה בתחו�
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        תנאי� לביטוח למקרה נכות תמידית תנאי� לביטוח למקרה נכות תמידית תנאי� לביטוח למקרה נכות תמידית תנאי� לביטוח למקרה נכות תמידית         ....2222

     

        הגדרת תאונה הגדרת תאונה הגדרת תאונה הגדרת תאונה   ....אאאא
   אלי� ובלתי חד פעמי, אירוע חיצוני פתאומי, תאונה לצור, האמור בנספח זה בלבד   
  לפגיעה ת כוח פיסי בלבד לועקב הפע,  לגורמי� אחרי�במישרי- וללא קשר צפוי שגר�   
  להסרת ספק . למותוה ובתנאי שלא גרמ אשר גרמה לנכותו, פיסית בגו$ המבוטח   
  מובהר בזה כי פגיעה כתוצאה ממחלה או כתוצאה מצטברת של פגיעות זעירות    
   או כתוצאה מהשפעת אלימות מילולית או כתוצאה מפגיעה, )טראומה מיקרו(   
  . פי נספח זה אינה בגדר תאונה על, ליתאפסיכולוגית או אמוציונ   

        הגדרת נכותהגדרת נכותהגדרת נכותהגדרת נכות  ....בבבב
של כושר וקבוע או אובד- מוחלט , אובד- מוחלט של איבר בשל הפרדתו מ- הגו$

  . שנגרמו כתוצאה ישירה ומכריעה של התאונהפעולתו של איבר מאיברי הגו$

        השפעת מחלה השפעת מחלה השפעת מחלה השפעת מחלה   ....גגגג
, עצמה שאי- לה� קשר לתאונה , וי חולניא� התאונה אונתה בהשפעת מחלה או שינ   
תהיה החברה חייבת בתשלו� רק א� השפעה זו לא הייתה הגור� המכריע לנכותו של    
  . המבוטח   

        הגבלת אחריות החברה הגבלת אחריות החברה הגבלת אחריות החברה הגבלת אחריות החברה   ....דדדד
        א� נכותו של המבוטח א� נכותו של המבוטח א� נכותו של המבוטח א� נכותו של המבוטח , , , ,  זה זה זה זהלכל תשלו� לפי ביטוח נוס$לכל תשלו� לפי ביטוח נוס$לכל תשלו� לפי ביטוח נוס$לכל תשלו� לפי ביטוח נוס$החברה לא תהיה אחראית לפי החברה לא תהיה אחראית לפי החברה לא תהיה אחראית לפי החברה לא תהיה אחראית לפי             
        : : : :  מה- מה- מה- מה-ידי אחת מהסיבות שלהל- או אלוידי אחת מהסיבות שלהל- או אלוידי אחת מהסיבות שלהל- או אלוידי אחת מהסיבות שלהל- או אלו    נגרמה עלנגרמה עלנגרמה עלנגרמה על            

פרט פרט פרט פרט (((( או סיכו- עצמי במתכוו-  או סיכו- עצמי במתכוו-  או סיכו- עצמי במתכוו-  או סיכו- עצמי במתכוו- ,,,,נסיו- להתאבדות או חבלה עצמית במתכוו-נסיו- להתאבדות או חבלה עצמית במתכוו-נסיו- להתאבדות או חבלה עצמית במתכוו-נסיו- להתאבדות או חבלה עצמית במתכוו- ))))1111((((
 . . . .  בביצוע פשע בביצוע פשע בביצוע פשע בביצוע פשע או השתתפות המבוטח או השתתפות המבוטח או השתתפות המבוטח או השתתפות המבוטח,,,,))))לנסיו- להציל חיי אד�לנסיו- להציל חיי אד�לנסיו- להציל חיי אד�לנסיו- להציל חיי אד�

, , , , היאבקותהיאבקותהיאבקותהיאבקות, , , , ובכלל זה אגרו$ובכלל זה אגרו$ובכלל זה אגרו$ובכלל זה אגרו$, , , , תחביבי� או פעילויות שיש בה� כדי סיכו- עצמי תחביבי� או פעילויות שיש בה� כדי סיכו- עצמי תחביבי� או פעילויות שיש בה� כדי סיכו- עצמי תחביבי� או פעילויות שיש בה� כדי סיכו- עצמי  ))))2222((((
קה בסקי קה בסקי קה בסקי קה בסקי החלהחלהחלהחל, , , , 3333רפטינג מדרגה רפטינג מדרגה רפטינג מדרגה רפטינג מדרגה , , , , מירו1 מכוניותמירו1 מכוניותמירו1 מכוניותמירו1 מכוניות, , , , כל סוגי קרב המגע למיניה�כל סוגי קרב המגע למיניה�כל סוגי קרב המגע למיניה�כל סוגי קרב המגע למיניה�

, , , , צלילה בעזרת מכשירי�צלילה בעזרת מכשירי�צלילה בעזרת מכשירי�צלילה בעזרת מכשירי�, , , ,  סנפלינג סנפלינג סנפלינג סנפלינג,,,,יייי''''בנגבנגבנגבנג, , , , רחיפהרחיפהרחיפהרחיפה, , , , צניחהצניחהצניחהצניחה, , , , דאיהדאיהדאיהדאיה, , , , ))))מי� או שלגמי� או שלגמי� או שלגמי� או שלג((((
     ספורט תחרותיספורט תחרותיספורט תחרותיספורט תחרותי

 . . . . פי הוראות רופאפי הוראות רופאפי הוראות רופאפי הוראות רופא    שכרות או שימוש בסמי� פרט למקרה של שימוש עלשכרות או שימוש בסמי� פרט למקרה של שימוש עלשכרות או שימוש בסמי� פרט למקרה של שימוש עלשכרות או שימוש בסמי� פרט למקרה של שימוש על ))))3333((((

א� המבוטח זכאי א� המבוטח זכאי א� המבוטח זכאי א� המבוטח זכאי , , , ,  או בכל אחד מכוחות הביטחו- או בכל אחד מכוחות הביטחו- או בכל אחד מכוחות הביטחו- או בכל אחד מכוחות הביטחו-שירות המבוטח בצבאשירות המבוטח בצבאשירות המבוטח בצבאשירות המבוטח בצבא ))))4444((((
או השתתפות או השתתפות או השתתפות או השתתפות ////ה שהיא וה שהיא וה שהיא וה שהיא ו א$ א� ויתר עליו מכל סיב א$ א� ויתר עליו מכל סיב א$ א� ויתר עליו מכל סיב א$ א� ויתר עליו מכל סיבלפיצוי מגור� ממשלתילפיצוי מגור� ממשלתילפיצוי מגור� ממשלתילפיצוי מגור� ממשלתי

 ....פעילה בפעולות מלחמתיות או פעולות צבאיותפעילה בפעולות מלחמתיות או פעולות צבאיותפעילה בפעולות מלחמתיות או פעולות צבאיותפעילה בפעולות מלחמתיות או פעולות צבאיות

או טיסת המבוטח בכלי טייס שאינו בר או טיסת המבוטח בכלי טייס שאינו בר או טיסת המבוטח בכלי טייס שאינו בר או טיסת המבוטח בכלי טייס שאינו בר , , , , טיסת המבוטח בכלי טיס כאיש צוותטיסת המבוטח בכלי טיס כאיש צוותטיסת המבוטח בכלי טיס כאיש צוותטיסת המבוטח בכלי טיס כאיש צוות ))))5555((((
או שאינו בר רישיו- או שאינו בר רישיו- או שאינו בר רישיו- או שאינו בר רישיו- ////טייס מתאי� שהוצא על ידי שלטונות מוסמכי� וטייס מתאי� שהוצא על ידי שלטונות מוסמכי� וטייס מתאי� שהוצא על ידי שלטונות מוסמכי� וטייס מתאי� שהוצא על ידי שלטונות מוסמכי� ורשיו- רשיו- רשיו- רשיו- 

המוטס על ידי טייס שאינו בעל רשיו- טיס מתאי� המוטס על ידי טייס שאינו בעל רשיו- טיס מתאי� המוטס על ידי טייס שאינו בעל רשיו- טיס מתאי� המוטס על ידי טייס שאינו בעל רשיו- טיס מתאי� או או או או ////וווולהטסת נוסעי� להטסת נוסעי� להטסת נוסעי� להטסת נוסעי� 
        . . . . מוסמכי�מוסמכי�מוסמכי�מוסמכי�    שהוצא על ידי שלטונותשהוצא על ידי שלטונותשהוצא על ידי שלטונותשהוצא על ידי שלטונות

מלבד א� הטיפול נעשה הכרחי מלבד א� הטיפול נעשה הכרחי מלבד א� הטיפול נעשה הכרחי מלבד א� הטיפול נעשה הכרחי ((((כולל ניתוחי� קלי� כולל ניתוחי� קלי� כולל ניתוחי� קלי� כולל ניתוחי� קלי� גי גי גי גי ררררטיפול רפואי או כירוטיפול רפואי או כירוטיפול רפואי או כירוטיפול רפואי או כירו ))))6666((((
 ). ). ). ). מסיבת היזק גופני הנכלל בביטוח זהמסיבת היזק גופני הנכלל בביטוח זהמסיבת היזק גופני הנכלל בביטוח זהמסיבת היזק גופני הנכלל בביטוח זה

או מטילי� בליסטיי� או מטילי� בליסטיי� או מטילי� בליסטיי� או מטילי� בליסטיי� ) ) ) ) כימיכימיכימיכימי, , , , ביולוגיביולוגיביולוגיביולוגי, , , , אטומיאטומיאטומיאטומי: : : : כגו-כגו-כגו-כגו-((((פגיעה מנשק לא קונבנציונלי פגיעה מנשק לא קונבנציונלי פגיעה מנשק לא קונבנציונלי פגיעה מנשק לא קונבנציונלי  ))))7777((((
 ....����ייייקונבנציונלקונבנציונלקונבנציונלקונבנציונל

 . . . . נה מייננתנה מייננתנה מייננתנה מייננתהיתו, גרעיני או קריהיתו, גרעיני או קריהיתו, גרעיני או קריהיתו, גרעיני או קרי, , , , ביקוע גרעיניביקוע גרעיניביקוע גרעיניביקוע גרעיני ))))8888((((

        

 פטירת המבוטח עקב תאונהפטירת המבוטח עקב תאונהפטירת המבוטח עקב תאונהפטירת המבוטח עקב תאונה  ....הההה

לא תהיה החברה לא תהיה החברה לא תהיה החברה לא תהיה החברה , , , , כמוגדר לעילכמוגדר לעילכמוגדר לעילכמוגדר לעיל, , , ,  חודשי� מיו� קרות התאונה חודשי� מיו� קרות התאונה חודשי� מיו� קרות התאונה חודשי� מיו� קרות התאונה3333א� נפטר המבוטח תו, א� נפטר המבוטח תו, א� נפטר המבוטח תו, א� נפטר המבוטח תו, 
 ....חייבת בתשלו� על פי נספח זהחייבת בתשלו� על פי נספח זהחייבת בתשלו� על פי נספח זהחייבת בתשלו� על פי נספח זה

 תנאי� מיוחדי� נוספי�תנאי� מיוחדי� נוספי�תנאי� מיוחדי� נוספי�תנאי� מיוחדי� נוספי�  ....וווו

או במקרה שייהפ, או במקרה שייהפ, או במקרה שייהפ, או במקרה שייהפ, , , , , במקרה שהמבוטח ייהפ, לבעל נכות מלאה ותמידיתבמקרה שהמבוטח ייהפ, לבעל נכות מלאה ותמידיתבמקרה שהמבוטח ייהפ, לבעל נכות מלאה ותמידיתבמקרה שהמבוטח ייהפ, לבעל נכות מלאה ותמידית ))))1111((((
או פעולה או פעולה או פעולה או פעולה , , , ,  סכסו, מזוי- סכסו, מזוי- סכסו, מזוי- סכסו, מזוי-אואואואו, , , , מלחמהמלחמהמלחמהמלחמה    לבעל נכות חלקית ותמידית עקבלבעל נכות חלקית ותמידית עקבלבעל נכות חלקית ותמידית עקבלבעל נכות חלקית ותמידית עקב    

או או או או , , , , סדירי�סדירי�סדירי�סדירי�מלחמתית או פעולת איבה של כוחות עויני� סדירי� או בלתי מלחמתית או פעולת איבה של כוחות עויני� סדירי� או בלתי מלחמתית או פעולת איבה של כוחות עויני� סדירי� או בלתי מלחמתית או פעולת איבה של כוחות עויני� סדירי� או בלתי 
פעולה על רקע לאומני ישול� למבוטח השיעור המתאי� מסכו� הביטוח פעולה על רקע לאומני ישול� למבוטח השיעור המתאי� מסכו� הביטוח פעולה על רקע לאומני ישול� למבוטח השיעור המתאי� מסכו� הביטוח פעולה על רקע לאומני ישול� למבוטח השיעור המתאי� מסכו� הביטוח 

ובא� אינה מפורטת  על פי ובא� אינה מפורטת  על פי ובא� אינה מפורטת  על פי ובא� אינה מפורטת  על פי , , , ,  לעיל לעיל לעיל לעיל1111המפורטת בסעי$ המפורטת בסעי$ המפורטת בסעי$ המפורטת בסעי$     ההההטבלטבלטבלטבלבהתאמה לבהתאמה לבהתאמה לבהתאמה ל, , , , המלאהמלאהמלאהמלא
לעניי- לעניי- לעניי- לעניי- . . . .  היא תמידית היא תמידית היא תמידית היא תמידיתותותותותבתנאי שאותה נכבתנאי שאותה נכבתנאי שאותה נכבתנאי שאותה נכ, , , , מומחהמומחהמומחהמומחהשיעור הנכות שיקבע רופא שיעור הנכות שיקבע רופא שיעור הנכות שיקבע רופא שיעור הנכות שיקבע רופא 

זה סכו� הביטוח המלא הינו סכו� הביטוח המופיע בד$ פרטי הביטוח זה סכו� הביטוח המלא הינו סכו� הביטוח המופיע בד$ פרטי הביטוח זה סכו� הביטוח המלא הינו סכו� הביטוח המופיע בד$ פרטי הביטוח זה סכו� הביטוח המלא הינו סכו� הביטוח המופיע בד$ פרטי הביטוח 
 הכל בכפו$ לאמור  הכל בכפו$ לאמור  הכל בכפו$ לאמור  הכל בכפו$ לאמור .... לפי הנמו, לפי הנמו, לפי הנמו, לפי הנמו,     3  3  3  3 400,000400,000400,000400,000בהתייחס לביטוח נוס$ זה או ס, בהתייחס לביטוח נוס$ זה או ס, בהתייחס לביטוח נוס$ זה או ס, בהתייחס לביטוח נוס$ זה או ס, 

 ....להל-להל-להל-להל-) ) ) ) 2222((((' ' ' ' וווווסעי$ וסעי$ וסעי$ וסעי$     ))))4444(((('''' ד ד ד דבסעי$בסעי$בסעי$בסעי$

    65656565        ביו� השנה של יו� התחלת ביטוח נוס$ זה הקרוב ביותר ליו� הולדתו הביו� השנה של יו� התחלת ביטוח נוס$ זה הקרוב ביותר ליו� הולדתו הביו� השנה של יו� התחלת ביטוח נוס$ זה הקרוב ביותר ליו� הולדתו הביו� השנה של יו� התחלת ביטוח נוס$ זה הקרוב ביותר ליו� הולדתו ה ))))2222((((
 .... מסכו� הביטוח המלא מסכו� הביטוח המלא מסכו� הביטוח המלא מסכו� הביטוח המלא50505050%%%%שיעור שיעור שיעור שיעור ללללח יפחת סכו� הביטוח ח יפחת סכו� הביטוח ח יפחת סכו� הביטוח ח יפחת סכו� הביטוח של המבוטשל המבוטשל המבוטשל המבוט
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 חברה חברה חברה חברה הההההתחייבות התחייבות התחייבות התחייבות   ....זזזז

 ישול� הסכו� , פי נספח זה במקרה שהחברה תהיה חייבת בתשלו� סכו� ביטוח על   
  כותו נ ימי� מיו� קביעת שיעור 30בתו, , המתאי� בכפיפות להוראות נספח זה 
י " וקביעת שיעור התשלו� עמומחהידי רופא  התמידית של המבוטח עקב תאונה על 

  רופא החברה

        שינוי מקצוע שינוי מקצוע שינוי מקצוע שינוי מקצוע   ....חחחח
של המבוטח כמפורט בהצעת הביטוח משמשי� יסוד והתחביב העיסוק  ,המקצוע

או א� יעסוק המבוטח , במקרה של שינוי המקצוע או העיסוק. זה לביטוח נוס$
$  יותר משהיו בעת עריכת ביטוח נוס,משו� סכנה לחייו או לבריאותו  בתחביב שיש בו

 תנהג במקרה כאמור. חייב יהיה בעל הפוליסה להודיע לחברה בכתב על שינוי זה, זה
.  וכל חוק מחלי$ או מתק-1981 –א "התשמ החברה בכפו$ להוראות חוק חוזה הביטוח

או לא שולמה הפרמיה המתאימה , לא נמסרה לחברה הודעה בכתב על שינוי כאמור
תקט- חבות החברה באופ- יחסי או תתבטל , לשינוי כפי שהייתה נקבעת על ידי החברה

  .1981 א"לחלוטי- בכפו$ להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ
למסוכ- פחות משהיה בעת  או תחביבו א� ישנה המבוטח את מקצועו או עיסוקו

לפי , הוא יהיה זכאי להחזר פרמיה ממועד השינוי או ההודעה, עריכת ביטוח זה
רמיה גדלה עקב העובדה שהמבוטח עסק האמור לעיל מותנה בכ, שהפ. המאוחר
  . או תחביב שיש בה� סיכו- עיסוק , במקצוע

  

        התביעה התביעה התביעה התביעה   ....טטטט

את ההודעה בכתב על מקרה התאונה חייב בעל הפוליסה או המבוטח למסור  )1(
ג� א� , בתו, חודש ימי� ממועד קרות התאונהבהקד� האפשרי ו, לחברה

  . הנכות טר� התגבשה

 להמציא לחברה את כל המסמכי� בעל הפוליסה או המבוטח יהיה חייב )2(
כ- . המיועדי� לבירור מקרה התאונה, האחרי� שהחברה תדרוש באופ- סביר

ידי רופא  תהיה החברה רשאית לנהל כל חקירה ובייחוד לבדוק את המבוטח על
 ). על חשבו- החברה(מטעמה או רופאי� 

 ,לעיל) 2 ( ו) 1(א� החברה לא תקבל הודעה או הוכחה כמפורט בסעיפי�  )3(
וההודעה או ההוכחה כאמור היתה מאפשרת לחברה הקטנת חבותה לתשלו� 

תגמולי ביטוח אלא במידה  לא תהיה החברה חייבת בתשלו� ,תגמולי ביטוח
שהייתה חייבת בה� במידה וקוימו החובות למת- הודעה או הוכחה כאמור 

, אפשר היה יתברר שאיהוראה זו לא תחול במקרה ש. לעיל) 2(ו ) 1(בסעיפי� 
וכי ה- נמסרו מיד לאחר , למסור הודעה והוכחה כאמור, מוצדקתמסיבה 

מקרה  שני� ממועד קרות 3א, לא יאוחר מתו� , שהדבר נעשה אפשרי
ולחילופי- במידה ואי קיו� או איחור במת- ההודעה וההוכחה לא , הביטוח

 .מנעו ולא הכבידו על החברה לברר חבותה

טב במתכוו- דבר שהיה בו כדי למנוע המבוטח או המובעל הפוליסה או עשה  )4(
אי- המבטח חייב בתגמולי ביטוח , מ- המבטח את בירור חבותו או להכביד עליו

 .אלא במידה שהיה חייב בה� אילו לא נעשה אותו דבר

 נפסקי� החל מהיו� ששול� למבוטח, בלבדזה תשלומי הפרמיות לביטוח נוס$  )5(
במקרה של . לאה ותמידיתסכו� הביטוח המלא בעקבות הכרתו כבעל נכות מ

נמשכי� תשלומי הפרמיות לביטוח נוס$ זה , 100%  קביעת שיעור נכות נמו, מ
 במלוא- ג� אחרי תשלו� סכו� ביטוח חלקי בעקבות הכרת המבוטח כבעל

 . נכות חלקית ותמידית

 

 

 כפיפות לתנאי הפוליסה לביטוח חיי�כפיפות לתנאי הפוליסה לביטוח חיי�כפיפות לתנאי הפוליסה לביטוח חיי�כפיפות לתנאי הפוליסה לביטוח חיי�  ....יייי

 

ביטוח חיי� של  הביטוח הנוס$ על פי נספח זה כפו$ לתנאי� הכלליי� ל ))))1111((((
 ").הביטוח היסודי: "לעיל ולהל-(הפוליסה 

או חריגות מהתנאי� הכלליי� לביטוח חיי� של /או ויתורי� ו/שינויי� ו ))))2222((((
לא יתפרשו כשינויי� , שנרשמו בנספחי� לפוליסת הביטוח היסודי, הפוליסה

אלא א� , או חריגי� מהתנאי� המתייחסי� לביטוח נוס$ זה/או ויתורי� ו/ו
 .הדבר במפורש על ידי רישו� מתאי� שהכוונה ג� לנספח זהצויי- 
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 ביטול הנספחביטול הנספחביטול הנספחביטול הנספח  ....יאיאיאיא

 

  : הקוד� מביניה�, תוק$ נספח זה יפוג בקרות אחד המקרי� שלהל-   

  . במועד תו� הביטוח של נספח זה הרשו� בד$ פרטי הביטוח )1(

יבוטל או ישול� במלואו או יגיע לתו� תקופתו או כאשר הביטוח היסודי  )2(
א�  (או כאשר ישול� ער, הפדיו- המלא של הפוליסה, סולקייהפ, לביטוח מ

 . )קיי�

פי הפוליסה הזאת לא שולמה בזמ-  א� פרמיה כלשהי שהגיעה זמ- פרעונה על )3(
א "יבוטל נספח זה בהתא� להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ, פרעונה הנקוב

 .  וכל חוק מחלי$ או מתק-1981 –

 75  י הקרוב ביותר ליו� הולדתו הביו� השנה של יו� התחלת הביטוח היסוד )4(
 . של המבוטח

 מסכו� 100%  כאשר יגיעו סכו� התשלומי� שהחברה שילמה לפי נספח זה ל )5(
 . הביטוח המלא לפי נספח זה

 .בתו� החודש בו הגיעה לחברה בקשת בעל הפוליסה לביטול נספח זה )6(

  
ה המבוטח יהי, ייהפ, לביטוח מסולקהיסודי במקרה שהביטוח , למרות האמור לעיל

בתנאי שתשול� פרמיה , פי נספח זה זכאי לבקש מ- החברה את המש, הביטוח שעל
  . פעמית בשיעור שתקבע החברה חד

יוחזרו לבעל , בא� שולמו, פרמיות ששולמו לחברה לאחר ביטולו של נספח זה
  .הפוליסה
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        ריכוז התנאי� ריכוז התנאי� ריכוז התנאי� ריכוז התנאי� 

        הנושא הנושא הנושא הנושא 
        

        התנאי� התנאי� התנאי� התנאי� 

        ש� הביטוח ש� הביטוח ש� הביטוח ש� הביטוח . . . . 1111
        

         נספח  נספח  נספח  נספח ––––    """"נכות מתאונהנכות מתאונהנכות מתאונהנכות מתאונה""""

        הכיסויי� הכיסויי� הכיסויי� הכיסויי� . . . . 2222
        

 או חלקית  ותמידיתכיסוי למקרה שהמבוטח יהפ, לבעל נכות מלאה
  .כתוצאה מתאונה, ותמידית

        מש, תקופת הביטוח מש, תקופת הביטוח מש, תקופת הביטוח מש, תקופת הביטוח . . . . 3333
        

 אליו משתיי,  של פוליסת הביטוח היסודיעד תו� תקופת הביטוח
  . של המבוטח75א, לא יותר מגיל , ביטוח זה

        תנאי� לחידוש אוטומטי תנאי� לחידוש אוטומטי תנאי� לחידוש אוטומטי תנאי� לחידוש אוטומטי . . . . 4444
        

  .-אי

        תקופת אכשרה תקופת אכשרה תקופת אכשרה תקופת אכשרה . . . . 5555
        

  .אי-

        תקופת המתנה תקופת המתנה תקופת המתנה תקופת המתנה . . . . 6666
        

  אי-

אא אא
 . .  . .
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        השתתפות עצמית השתתפות עצמית השתתפות עצמית השתתפות עצמית . . . . 7777
        

  .אי-

        שינוי תנאי הפוליסהשינוי תנאי הפוליסהשינוי תנאי הפוליסהשינוי תנאי הפוליסה. . . . 8888
           במהל, תקופת הביטוח    במהל, תקופת הביטוח    במהל, תקופת הביטוח    במהל, תקופת הביטוח 

        

את , אפשרי לשנות תנאי� רק א� החלי$ המבוטח את מקצועו
  . עיסוקו או את תחביבו
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  65 בהגיע המבוטח לגיל סכו� הביטוח יקט- למחצית        סכו� הביטוחסכו� הביטוחסכו� הביטוחסכו� הביטוח. . . . 9999 

השנתית לכל השנתית לכל השנתית לכל השנתית לכל סכו� הפרמיה סכו� הפרמיה סכו� הפרמיה סכו� הפרמיה . . . . 10101010
        ח סכו� ביטוחח סכו� ביטוחח סכו� ביטוחח סכו� ביטוח"""" ש ש ש ש1,0001,0001,0001,000

        

  ח" ש0.85 הפרמיה הינה 49עד גיל כניסה 
   ח " ש1.10 הפרמיה הינה 50מגיל   כניסה 

        מבנה הפרמיה מבנה הפרמיה מבנה הפרמיה מבנה הפרמיה . . . . 11111111
        

  . פרמיה קבועה

 ברי סיכו- מקצועות/ תחביבי�/ תיקבע בהתא� לטבלת העיסוקי�        תוספת לפרמיהתוספת לפרמיהתוספת לפרמיהתוספת לפרמיה. . . . 12121212
  . הנהוגה בחברה

גג גג
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        שינוי הפרמיה במהל, שינוי הפרמיה במהל, שינוי הפרמיה במהל, שינוי הפרמיה במהל, . . . . 13131313
             תקופת הביטוח      תקופת הביטוח      תקופת הביטוח      תקופת הביטוח 

  .העיסוק או התחביב, למעט א� שונה המקצוע, אי-

        ידי המבוטחידי המבוטחידי המבוטחידי המבוטח    ביטול עלביטול עלביטול עלביטול על. . . . 14141414
        

 בגי- התקופה בה אי- החזר פרמיה. בכל עת בהודעה בכתב למבטח
  .היה המבוטח בכיסוי ביטוחי
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ל 
טו

בי
י 

א
תנ

ל 
טו

בי
י 

א
תנ

ל 
טו

בי
י 

א
תנ

ל 
טו

בי
י 

א
תנ

       
 

                 המבטח המבטח המבטח המבטחידיידיידיידי    ביטול עלביטול עלביטול עלביטול על. . . . 15151515
            במהל, תקופת הביטוחבמהל, תקופת הביטוחבמהל, תקופת הביטוחבמהל, תקופת הביטוח

        

 .במועד תו� הביטוח של נספח זה הרשו� בד$ פרטי הביטוח .1

כאשר הביטוח היסודי יגיע לתו� תקופתו או יבוטל או ישול�  .2
או כאשר ישול� ער, הפדיו- , במלואו או ייהפ, לביטוח מסולק

 ).א� קיי�(המלא של הפוליסה 

 הפוליסה הזאת פי א� פרמיה כלשהי שהגיעה זמ- פרעונה על .3
יבוטל נספח זה בהתא� , לא שולמה בזמ- פרעונה הנקוב

 וכל חוק מחלי$ 1981 –א "להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ
 .או מתק-

ביו� השנה של יו� התחלת הביטוח היסודי הקרוב ביותר ליו�  .4
 . של המבוטח75  הולדתו ה

  כאשר יגיעו סכו� התשלומי� שהחברה שילמה לפי נספח זה ל .5
 .  מסכו� הביטוח המלא לפי נספח זה100%

  

        החרגה בגי- מצב רפואי       החרגה בגי- מצב רפואי       החרגה בגי- מצב רפואי       החרגה בגי- מצב רפואי       . . . . 16161616
             קיי�      קיי�      קיי�      קיי� 

והמבטח , מצב רפואי שעליו הצהיר המבוטח בעת קבלתו לביטוח
נכות שנגרמה בעקיפי- או במישרי- עקב הודיע למבוטח כי בגי- 

  . מי הביטוח לתשלו� דהמצב הרפואי לא יהיה אחראי
        סייגי� לחבות המבטח סייגי� לחבות המבטח סייגי� לחבות המבטח סייגי� לחבות המבטח . . . . 17171717
        

וסעי$ " תנאי� מיוחדי� נוספי�", " הגבלת אחריות החברה"סעיפי 
  . בתנאי הפוליסה" פטירת המבוטח עקב תאונה"

  .אי- כיסוי        כיסוי לזמ- המילואי�כיסוי לזמ- המילואי�כיסוי לזמ- המילואי�כיסוי לזמ- המילואי�. . . . 18181818
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  לפי הנמו,,  400,0003קיי� בגובה סכו� הביטוח או ס,         כיסוי עקב פעולת טירורכיסוי עקב פעולת טירורכיסוי עקב פעולת טירורכיסוי עקב פעולת טירור. . . . 19191919
  

        שחרור מתשלו� פרמיה שחרור מתשלו� פרמיה שחרור מתשלו� פרמיה שחרור מתשלו� פרמיה . . . . 20202020
        

  .אי-

        קיזוז או השתתפות   קיזוז או השתתפות   קיזוז או השתתפות   קיזוז או השתתפות   . . . . 21212121
             בתשלומי הביטוח      בתשלומי הביטוח      בתשלומי הביטוח      בתשלומי הביטוח 

  . אי-

        קביעת נכות צמיתה קביעת נכות צמיתה קביעת נכות צמיתה קביעת נכות צמיתה . . . . 22222222
        

 קרות מקרה בסמו, ככל הנית- לאחרהנכות הצמיתה תיקבע 
  . הביטוח
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