הסכם
שנערך ונחתם ב _______________ ביום _______________

בין:

שירביט חברה לביטוח בע"מ
ח.פ .מספר 512904608 -
(להלן" :שירביט" או "החברה")

ובין:

משרד האוצר – החשב הכללי

.

מצד אחד

(להלן" :בעל הפוליסה")

מצד שני

הואיל:

ובעל הפוליסה מעוניין לבטח את עובדי המדינה בעלי רכב ובני/בנות זוגם וגימלאיו בביטוח
חיים קבוצתי למקרי הביטוח הכלולים בפוליסה זו;

והואיל:

והחברה הסכימה לקבל על עצמה ביטוח זה בתנאים המפורטים להלן בפוליסה זו;
לפיכך ,הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1פרשנות והגדרות
 .1.1המבוא לפוליסה זו ,הצהרות הצדדים בו וכל הנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי
נפרד מהפוליסה.
 .1.2כותרות הסעיפים הן לצורך נוחות בלבד ,ולא תהא להם משמעות פרשנית כלשהי.
 .1.3בפוליסה זו תהא לכל מונח המפורט להלן המשמעות המפורטת בצידו:
.1.3.1

" בעל רכב שירות" -עובד המדינה המקבל החזר הוצאות רכב ,כולל החזרים בגין
ביטוח ורישוי רכב שנתי

.1.3.2

"גיל המבוטח" -

ההפרש בין תאריך הצטרפותו של מבוטח לביטוח לבין
תאריך לידתו שיחושב בשנים שלמות .ששה חודשים ומעלה
יוסיפו לגיל שנה שלמה.

.1.3.3

"גיל מרבי להצטרפות" הגיל המירבי להצטרפות לביטוח על פי פוליסה זו,
כמפורט בדף פרטי הביטוח.

.1.3.4

"גיל מרבי לביטוח"– הגיל המירבי לביטוח על פי פוליסה זו ,כמפורט בדף פרטי
הביטוח.

.1.3.5

גימלאי המקבל גימלתו לפי חוק שירות המדינה (גמלאות)
נוסח משולב ,התש"ל – ( 1970להלן :חוק הגמלאות)
ממנהלת הגמלאות או עובד שפרש מעבודתו בשרות
המדינה והסדר הפנסיה שחל לגביו אינו חוק הגמלאות ,היינו
מקבל תשלומי גימלא באמצעות קרן פנסיה והתקיימו לגביו
כל התנאים במצטבר הבאים:

"גימלאי" -

א .פרש מעבודתו בשרות המדינה לאחר שמלאו לו 60
שנים .
ב .עובד בשרות המדינה תקופה של  10שנים או יותר.
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ג.

סיים את עבודתו בשרות המדינה לאחר חודש
אפריל .2002

התנאים המפורטים בס"ק א' עד ג' לעיל לא ידרשו
מעובד שפרש ושנקבע לגביו ע"י קופת הגמל (ובכלל זה
קרן פנסיה ,ביטוח מנהלים וקופת גמל לתגמולים) כי
בשל מצב בריאותו אינו מסוגל לעבוד בשרות המדינה
והוכר כזכאי לקצבה בקופה מייד עם עזיבתו.
.1.3.6

"דף פרטי הביטוח"  -דף המצורף לפוליסה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה ,הכולל
בין השאר את :תמצית עיקרי הפוליסה ופרטי הביטוח
הספציפי ,סכומי הביטוח לכל כיסוי והפרמיה למבוטח.

.1.3.7

"היום הקובע" -

לתשלום סכום ביטוח במקרה הביטוח ,על פי הנספחים
המצורפים לפוליסה זו  -היום בו מבוצע התשלום.

.1.3.8

"הסדר תחיקתי" –

חוק הפיקוח ,חוק חוזה הביטוח ,התקנות והצווים מכוח
חוקים אלה ,לרבות הוראות המפקח ,אשר יסדירו את
התנאים החלים על בעל הפוליסה ,המבוטח והחברה ,כפי
שיחולו מעת לעת.

.1.3.9

"הצמדה למדד" -

כל הסכומים הנקובים בדף פרטי הביטוח יהיו צמודים
למדד ,כהגדרתו להלן ,זולת אם נקבעה בו שיטת הצמדה
אחרת.

.1.3.10

"חודש" -

חודש קלנדרי על פי לוח השנה האזרחי.

.1.3.11

"חוק הפיקוח"

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א –
.1981

.1.3.12

"חוק חוזה הביטוח" חוק חוזה הביטוח  ,התשמ"א – 1981

לתשלום פרמיה  -מועד התשלום המיועד לאותו תשלום על
פי פוליסה זו.
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.1.3.13

"מבוטח" -

עובד ובן/בת זוגו וגימלאי המדינה בעל רכב וכל עוד ביטוח
הרכב (רכוש) בתוקף אצל בעל הפוליסה הכלול ברשימת
המבוטחים שהמציא בעל הפוליסה לחברה או עובד ובן/בת
זוגו וגימלאי המדינה בעל רכב וכל עוד ביטוח הרכב (רכוש)
בתוקף אצל בעל הפוליסה ששמו הוסף לרשימת
המבוטחים במהלך תקופת הביטוח עפ"י הפוליסה בהודעה
בכתב של בעל הפוליסה לחברה ,על פי האמור בסעיף 6
להלן ,ובכפוף לנספח  2לפוליסה .לעניין בן זוג של עובד –
לרבות ידוע/ה בציבור של העובד/ת ,בכפוף למבחן
אובייקטיבי מקובל לעניין זה.

.1.3.14

"מדד" -

מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" (מדד
יוקר המחייה כולל פירות וירקות) ,המתפרסם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי או כל גוף או מוסד
רשמי אחר ,או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו ,בין אם
יהיה מבוסס על אותם נתונים ובין אם לאו .אם יבוא מדד
אחר במקום המדד הקיים ,תקבע הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה את היחס בינו לבין המדד המוחלף.

.1.3.15

"מדד יסודי" -

כמפורט בדף פרטי הביטוח.

.1.3.16

"מדד קובע" -

המדד הידוע ביום הקובע.

.1.3.17

"מוטב" -

מי שמונה ע"י המבוטח ,כמוטב למקרה מותו ,עפ"י כתב
מינוי מוטבים .בהעדר מינוי כזה ,יורשיו של המבוטח עפ"י
דין.

.1.3.18

"מועד תשלום הפרמיה"-כמפורט בדף פרטי הביטוח.

.1.3.19

"מקרה הביטוח" -

מקרי הביטוח המפורטים בנספחים המצורפים לפוליסה זו.

.1.3.20

"סכום הביטוח" -

הסכום שישולם ע"י החברה בקרות מקרה ביטוח כמפורט
בכיסויים הביטוחיים המצורפים לפוליסה זו.

דמי הביטוח המשולמים בגין הפוליסה.

.1.3.21

"פרמיה"

.1.3.22

"תקופת הביטוח"  -התקופה המפורטת בדף פרטי הביטוח.

.1.3.23

"תקנות ביטוח חיים קבוצתי"  -תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים
קבוצתי) ,תשנ"ג – 1993

 .1.4פוליסה זו כוללת נספחים כדלהלן:
נספח :1
נספח :2
נספח :3
נספח :4
נספח :5
נספחים נוספים:
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הצהרת בעל הפוליסה
תנאי חיתום
כתב מינוי מוטבים
דף פרטי הביטוח
נספח ביטוח למקרה מוות מכל סיבה שהיא
מפורטים ב"דף פרטי הביטוח" ומצורפים כחלק בלתי נפרד מפוליסה זו.

 .2הצטרפות לביטוח ,התחלתו והפסקתו
 .2.1מועד תחילת הביטוח לפי פוליסה זו יהא לגבי כל אחד מן המבוטחים המאוחר מבין המועדים
דלהלן:
.2.1.1

תחילת החודש שלאחר המועד בו התקבלה בחברה הודעת בעל הפוליסה על
הצטרפות המבוטח לביטוח.

.2.1.2

יום תחילת תקופת הביטוח.

 .2.2תוקפו של הביטוח על פי פוליסה זו לגבי כל אחד מן המבוטחים יפוג במועד המוקדם מבין
המועדים דלהלן:
.2.2.1

בתום שנת הביטוח בו סיים המבוטח את קשריו עם בעל הפוליסה.

.2.2.2

בתום שנת הביטוח בו הגיע לגיל המרבי לביטוח.

.2.2.3

יום תום תקופת הפוליסה לפי סעיף  9להלן.

.2.2.4

עם תשלום מלוא סכום הביטוח למקרה מוות מכל סיבה שהיא יפוג תוקף הביטוח
מכח פוליסה זו.

.2.2.5

מבוטח שהינו/ה בן/בת זוג של עובד  -המוקדם מבין ,יום הפסקת הביטוח של
העובד ,או היום בו הגיע בן/בת הזוג לגיל המרבי.

 .2.3ההצטרפות לביטוח כפופה לנספח  2לפוליסה (תנאי חיתום).
 .2.4מובהר בזאת כי במידה והפרמיות עבור הביטוח על פי פוליסה זו ממומנות במלואן או בחלקן
ע"י המבוטחים ,נדרשת הסכמתו בכתב של כל מבוטח להצטרפות לביטוח ובעל הפוליסה
מצהיר בזאת ,בנספח  1לפוליסה ,כי קיבל את הסכמת כל המבוטחים בכתב להצטרף
לביטוח על פי פוליסה זו ומתחייב לקבל הסכמה כזו בכתב מכל מי שיהפוך למבוטח לאחר
יום תחילת הפוליסה.
 .2.5בעל הפוליסה מצהיר בזאת ,בנספח  1לפוליסה ,כי יחתים את המבוטחים על כתב מינוי
מוטבים .בעל הפוליסה מצהיר בזאת שהפנה את תשומת ליבם המיוחדת של המבוטחים
לצורך בקביעת מוטב/ים  .ועל כך שבהעדר קביעת מוטבים ישולמו תגמולי הביטוח ליורשיו
החוקיים של המבוטח.
 .3סכום הביטוח
 .3.1בקרות מקרה ביטוח על פי נספח לפוליסה זו ,ובתנאי שהפוליסה היתה בתוקף לגבי אותו
מבוטח במועד קרות אותו מקרה ,מתחייבת החברה ,בכפוף לתנאי הנספח ,לשלם את סכום
הביטוח המתאים בגין אותו מקרה ביטוח.
.3.2

למרות האמור בסעיף  ,3.1בקרות מקרה ביטוח המכוסה על פי הנספחים לפוליסה זו
למבוטח בזמן שהיה מבוטח לפי פוליסה זו ,אולם שמו אינו מופיע ברשימת המבוטחים מתוך
טעות ,ובעל הפוליסה הצהיר בכתב כי המשגה נעשה בתום לב ,תפעל החברה כאילו נכלל
המבוטח ברשימת המבוטחים בתנאי שבעל הפוליסה יעביר לחברה את כל הפרמיות שהיו
צריכות להשתלם בגין אותו מבוטח בתוספת ריבית והפרשי הצמדה בכפוף להסדר התחיקתי.

.3.3

שולמו לחברה פרמיות בגין מבוטח עבור תקופה שבה אינו זכאי להיכלל ברשימת המבוטחים
(להלן :הפרמיות העודפות):
בטרם קרה מקרה הביטוח – תחזיר החברה את הפרמיות העודפות ,והביטוח יפקע.
קרה מקרה ביטוח ,בטרם הוחזרו פרמיות כאמור תשלם החברה למוטבים את תגמולי הביטוח
בגין אותו מקרה ביטוח.

 .4התביעה
 .4.1עם קרות מקרה הביטוח ,יודיע על כך בעל הפוליסה ,המבוטח או המוטב ,לפי העניין,
לחברה בהקדם האפשרי.
 .4.2התביעה לתשלום סכום הביטוח בגין מקרה הביטוח תימסר לאחר מתן ההודעה הנ"ל,
בצירוף כל המידע והמסמכים שיידרשו ע"י החברה ,באופן סביר ,לצורך בירור חבותה.
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המבוטח או המוטב ,לפי העניין ,ימסור לחברה כל תעודה או מסמך או מידע נוסף שהחברה
תדרוש בקשר עם מקרה הביטוח.
 .4.3החברה תבדוק את פרטי התביעה ,ותחליט אם היא מאשרת את התביעה.
.4.3.1

בביטוח חיים למקרה מוות מכל סיבה שהיא
אישרה החברה את התביעה ,תשלם את סכום הביטוח לזכות המוטב(ים) ,תוך 21
ימים מיום קבלת כל המסמכים הדרושים לשביעות רצונה בהתאם לסעיף .4.2
לא אישרה החברה את התביעה ,תודיע על כך לבעל הפוליסה ולמוטב ,תוך  7ימים
מיום שהיו בידי החברה כל המסמכים והמידע הדרושים.

.4.3.2

בכיסויים ביטוחיים אחרים הכלולים בפוליסה
אישרה החברה את התביעה ,תשלם את סכום הביטוח למבוטח ,תוך  30ימים מיום
קבלת כל המסמכים הדרושים לשביעות רצונה בהתאם לסעיף .4.2
לא אישרה החברה את התביעה ,תודיע על כך לבעל הפוליסה ולמבוטח או למוטב,
לפי העניין ,תוך  30ימים מיום שהיו בידי החברה כל המסמכים והמידע הדרושים.

4.4

סכום הביטוח במקרה של תביעה שישולם למבוטח ,הינו הסכום שהיה בתוקף ביום קרות
מקרה הביטוח ,על פי הנספח הרלוונטי ,כשהוא צמוד בהתאם לסוג ההצמדה ,על פי פוליסה
זו ,מיום קרות מקרה הביטוח ועד התשלום בפועל

4.5

במקרה שסכום הביטוח לא שולם ע"י החברה במועדו ,יתווספו לסכום הביטוח
הפרשי הצמדה וריבית ,בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

 .5פרמיות
 .5.1עם כניסת הפוליסה לתוקף ובמועדים המפורטים בדף פרטי הביטוח (להלן" :מועדי חישוב
הפרמיה") תחשב החברה את הפרמיה התקופתית למבוטח בהתאם להרכב המבוטחים
באותה עת ולניסיון התביעות.
 .5.2הפרמיות ישולמו על ידי המבוטח ו/או על ידי בעל הפוליסה בהתאם למפורט בדף פרטי
הביטוח וישולמו לחברה באמצעות בעל הפוליסה.
 .5.3בעל הפוליסה יעביר לחברה בכל אחד ממועדי התשלום הנקובים בדף פרטי הביטוח ,את
הפרמיה התקופתית עבור כל המבוטחים במועד התשלום ,עפ"י רשימת המבוטחים.
 .5.4פרמיה שתשולם באיחור תשא בהפרשי הצמדה וריבית בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
 .5.5תשלום הפרמיה בגין מבוטחים שנוספו ו/או נגרעו יחושב על בסיס חודשי ,גם אם תדירות
תשלום הפרמיה אינה חודשית.
 .5.6היה ומלוא הפרמיה התקופתית לא תשולם עבור הקבוצה כולה כמוסכם ,תהא החברה
רשאית לבטל את הפוליסה בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
 .5.7היה והפרמיה התקופתית לא תשולם כמוסכם עבור מבוטח ,תהא החברה רשאית לבטל את
הפוליסה לגבי אותו מבוטח לאחר שתודיע לו על כך ,בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
 .6הצהרת בעל הפוליסה ,רשימות ומסמכי הפוליסה.
 .6.1בעל הפוליסה ימסור לחברה ,לפני כניסת הביטוח לתוקפו ,הצהרה כי לעניין היותו בעל
פוליסה הוא פוע ל באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד ואין לו כל טובות הנאה
מהיותו בעל פוליסה.
 .6.2בתחילת הביטוח יעביר בעל הפוליסה לחברה רשימה ,במדיה מגנטית ,הכוללת את שמות
כל המבוטחים ,מספרי תעודות זהות שלהם ,תאריכי לידתם ,מינם ,כתובתם ,תאריך
הצטרפותם וכן כל מידע נוסף הדרוש בגין פוליסה זו כפי שיקבע בדף פרטי הביטוח.
 .6.3מידי חודש ,או כל תקופה אחרת ,כמפורט בדף פרטי הביטוח ,ימסור בעל הפוליסה לחברה
רשימת מבוטחים ,כמפורט בסעיף  6.2לעיל ,לרבות ציון מצטרפים חדשים לביטוח והצהרה
בנוסח נספח  1לפוליסה זו המתייחסת לאותם מצטרפים חדשים .כן ימסור בעל הפוליסה
לחברה את שמות אלה שהפסיקו להיות מבוטחים ומועד הפסקת הביטוח לגביהם.
 .6.4החברה תמציא לכל יחיד מקבוצת המבוטחים עם תחילת הביטוח את דף פרטי הביטוח
ועותק מפוליסת הביטוח.
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 .7תשלומים נוספים
בעל הפוליסה או המבוטח ,לפי העניין ,יהא חייב לשלם לחברה מיד עם קבלת דרישתה את המסים
וההיטלים ,ממשלתיים ואחרים ,החלים על הפוליסה או המוטלים על הפרמיות ועל כל התשלומים
האחרים שהחברה מחויבת לשלמם לפי פוליסה זו ,בין אם המסים הללו קיימים במועד חתימת
פוליסה זו ובין אם יוטלו במועד מאוחר יותר בכפוף להסדר התחיקתי.
 .8התיישנות התביעות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסה זו הנה שלוש שנים ממועד קרות מקרה
הביטוח אשר בגינו נתבעים אותם תגמולי ביטוח.
 .9תקופת הפוליסה
 .9.1פוליסה זו תיכנס לתוקף מיום תחילת הפוליסה ,אך לא לפני שהחברה קיבלה את הצהרת
בעל הפוליסה לפי סעיף  6לעיל.
 .9.2תוקפה של פוליסה זו הינו לתקופה הקבועה בדף פרטי הביטוח.
 .9.3הפוליסה תסתיים בתום תקופת הביטוח ,אלא אם החליטו שני הצדדים על חידוש הפוליסה
לתקופות נוספות וזאת בהסכמה בכתב שתעשה לפחות  30ימים לפני תום תקופת הביטוח.
למרות האמור לעיל ,הפוליסה לא תחודש אם מספר המבוטחים ,במועד החידוש יפחת
ממספר המבוטחים הקבוע בהסדר התחיקתי.
 .10כללי
 .10.1כל ההודעות וההצהרות על פי פוליסה זו ייעשו בכתב.
 .10.2כל התביעות הנובעות מתוך פוליסה זו או מהביטוח לפיו ,תתבררנה בבתי המשפט
המוסמכים בישראל.
 .10.3כתובות הצדדים לצרכי פוליסה זו מפורטות בדף פרטי ביטוח.
 .10.4בכל מקרה של שינוי כתובת ,חייב כל צד להודיע על כך למשנהו בכתב.
 .10.5כל הודעה בכתב שתשלח מצד אחד למשנהו לפי הכתובות או לפי הכתובת המעודכנת,
בהתאם לנסיבות המקרה ,תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך  72שעות מעת המסירה.
 .10.6פוליסה זו כפופה לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי) ,התשנ"ג – 1993
ולהוראות ההסדר התחיקתי.

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך דלעיל:
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___________________________

___________________________

תאריך

תאריך

___________________________

___________________________

שירביט חברה לביטוח בע"מ

משרד האוצר – החשב הכללי

נספח מס'  1לפוליסת ביטוח חיים קבוצתי – הצהרת בעל הפוליסה
עפ"י תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח [ביטוח
חיים קבוצתי] התשנ"ג ( -1993להלן" :התקנות")
הואיל:

וביקשנו מכם להתקשר בפוליסה לביטוח חיים קבוצתי ,בהתאם לתקנות (להלן:
"הפוליסה");

והואיל:

ועל פי תקנה  5לתקנות מצהיר בעל הפוליסה כי לעניין היותו בעל פוליסה הוא פועל
באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד ואין לו כל טובות הנאה מהיותו בעל
פוליסה;

והואיל:

ובעל הפוליסה מצהיר כי מספר המבוטחים על פי פוליסה זו בעת חתימתו לא יפחת
ממספר המבוטחים ,הקבוע בתקנות לביטוח חיים קבוצתי ,בכל תקופת הביטוח;
לפיכך אנו מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

 .1הריני מצהיר בזאת כי הנני פועל באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים ואין לי כל טובת הנאה מהיותי
בעל הפוליסה.
 .2המבוטחים על פי הפוליסה הינם:

עובדים וגמלאים של בעל הפוליסה.
חברי תאגיד בעל הפוליסה ,ואין הביטוח המטרה העיקרית של ההתאגדות.
בני/בנות זוגם של העובדים הנ"ל.
מקבלי שירות מבעל הפוליסה והשירות שהם מקבלים ממנו אינו בעסקי ביטוח ועסקו
של בעל הפוליסה אינו בביטוח.
(נא לסמן  Xבמשבצות המתאימות)
 .3הפרמיות לפי הפוליסה:

אינן משולמות על ידי המבוטחים.
משולמות במלואן או בחלקן ע"י המבוטחים .במקרה זה כל המבוטחים על פי הפוליסה
הסכימו בכתב להצטרף לביטוח החיים הקבוצתי על פי הפוליסה.
(נא לסמן  Xבמשבצת המתאימה)
 .4ידוע לנו כי אתם אחראים למסירת דף פרטי הביטוח והפוליסה לכל אחד מהמבוטחים .אנו
מתחייבים כלפיכם לקיים חובה זו ולהמציא לכל אחד מן המבוטחים את דך פרטי הביטוח
והפוליסה שימסרו לנו.
 .5ידוע לי כי הפוליסה לא תחודש אם מספר המבוטחים ,במועד החידוש יפחת ממספר המבוטחים
הקבוע בהסדר התחיקתי.
 .6אנו מצהירים בזאת כי במידה והפרמיות עבור הביטוח על פי פוליסה זו ממומנות במלואן או
בחלקן ע"י המבוטחים ,נקבל הסכמתו בכתב של כל מבוטח להצטרפות לביטוח ביום תחילת
הפוליסה ומתחייבים לקבל הסכמה כזו בכתב מכל מי שיהפוך למבוטח לאחר יום תחילת
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הפוליסה.
 .7אנו מצהירים בזאת כי נחתים את המבוטחים על כתב מינוי מוטבים וכן כי הפנינו את תשומת
ליבם המיוחדת של המבוטחים לצורך בקביעת מוטב/ים ועל כך שבהעדר קביעת מוטבים
ישולמו תגמולי הביטוח ליורשיו החוקיים של המבוטח.

____________________
תאריך

01.11.10

____________________
בעל הפוליסה

נספח מס'  2לפוליסת ביטוח חיים קבוצתי – תנאי חיתום

בין:

ובין:

שירביט חברה לביטוח בע"מ
ח.פ .מספר 512904608 -
(להלן" :שירביט" או "החברה")

מצד אחד

משרד האוצר – החשב הכללי
(להלן" :בעל הפוליסה")

מצד שני

מוצהר ומוסכם בזה כי עובד ובן/בת זוגו או גימלאי המדינה שיהיה מבוטח במסגרת מכרז ביטוח רכב
עובדי מדינה לשנת  2011יתקבל לביטוח ללא הליך חיתום כלשהו ,בכפוף לסעיף  2לפוליסה.
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___________________________

___________________________

תאריך

תאריך

___________________________

___________________________

שירביט חברה לביטוח בע"מ

משרד האוצר – החשב הכללי

נספח מס'  3לפוליסת ביטוח חיים קבוצתי –כתב מינוי מוטבים
בעל הפוליסה  :משרד האוצר – החשב הכללי

בהתאם להוראות הפוליסה שבנדון הנני ממנה בזה בתור מוטב/ים למקרה מותי את האנשים הרשומים
להלן:

(שם פרטי ומשפחה)

(מס' ת .זהות)

(כתובת)

חלק ב* % -

(שם פרטי ומשפחה)

(מס' ת .זהות)

(כתובת)

חלק ב* % -

(שם פרטי ומשפחה)

(מס' ת .זהות)

(כתובת)

חלק ב* % -

(שם פרטי ומשפחה)

(מס' ת .זהות)

(כתובת)

חלק ב* % -

(שם פרטי ומשפחה)

(מס' ת .זהות)

(כתובת)

חלק ב* % -

במקרה מותי יש לשלם למוטבים הנ"ל את סכום הביטוח המגיע לי במסגרת הביטוח הנ"ל.
*

בהעדר ציון החלק  ,ישולמו הכספים בחלקים שווים.

___________
תאריך
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_________________
שם המבוטח

_______________
מספר ת.ז.

__ ____________
חתימת המבוטח

נספח מספר  4לפוליסת ביטוח חיים קבוצתי -דף פרטי הביטוח
תעודת ביטוח חיים קבוצתי
להלן פרטי הביטוח לעניין הפוליסה לביטוח חיים קבוצתי שנערכה ע"י שירביט חברה לביטוח
בע"מ עבור עובד ובן /בת זוגו וגימלאי מדינה בעל רכב הנמצא בהסדר גביה מרוכזת וכל עוד
ביטוח הרכב (רכוש) בתוקף בבעלות משרד האוצר – החשב הכללי ,,בהתאם לתנאי הביטוח
המלאים המפורטים בפוליסה ונספחיה המצורפים בזאת.
מספר הפוליסה951/2011 :
שם בעל הפוליסה :משרד האוצר – החשב הכללי
עד31.12.2011 -

תקופת הביטוח :מ1.1.2011 -

הפוליסה תסתיים בתום תקופת הביטוח ,אלא אם החליטו שני הצדדים על חידוש הפוליסה לתקופות
נוספות וזאת בהסכמה בכתב שתעשה לפחות  30ימים לפני תום תקופת הביטוח.
א .הכיסויים הביטוחיים בפוליסה לגבי מבוטח ובן/בת זוגו עד גיל 65
שם הכיסוי

גיל מרבי
להצטרפות

גיל
מרבי
לביטוח

סכום ביטוח

פרמיה שנתית
למבוטח

מספר
נספח

ריסק
למקרה
מוות

עד 65

65

₪ 120,000

5

נכות
מתאונה

עד 65

65

₪ 120,000

8
₪ 180

סה"כ
פרמיה
שנתית
למבוטח

מבוטח ו/או בן /בת זוגו אשר הגיע לגיל  65במהלך תקופת הביטוח ,ימשיך להיות
מבוטח בסכומים המפורטים בטבלה א' לעיל עד תום תקופת הביטוח.,.
ב .מבוטח מעל גיל  65ועד גיל  ,75יחולו לגביו הכיסויים הבאים:
שם הכיסוי

גיל מרבי
להצטרפות

גיל
מרבי
לביטוח

סכום ביטוח

פרמיה שנתית
למבוטח

מספר
נספח

ריסק
למקרה
מוות

75

75

 9,000ש"ח

5

נכות
מתאונה

75

75

 60,000ש"ח

8

מוות
מתאונה

75

75

₪ 60,000

7

סה"כ
פרמיה
שנתית
למבוטח

₪ 180

בגין כל הכיסויים המפורטים בטבלה ב' שלעיל לא יעלה סכום הביטוח על סך
של . ₪ 69'000
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תדירות תשלום הפרמיה ומועדה :שנתית כמפורט להלן:
בעלי רכב שירות –  90%מהפרמיה לכלל המבוטחים עד .15.01.2011
בעלי רכב אישי  /גימלאי  /אחר – עם ההצטרפות לביטוח.
משלם הפרמיה:
מבוטחים בעלי רכב שירות  100% -ע"ח בעל הפוליסה.
מבוטחים בעלי רכב אחר – אישי /גימלאי –  100%ע"ח המבוטח.
מועדי חישוב הפרמיה :במועד חידוש הפוליסה
שיטת הצמדה :צמוד למדד המחירים לצרכן.
המדד היסודי ............. :נק' ( שפורסם ב 15/12/2010 -לפי בסיס )10/59
הצטרפות לביטוח:
המועד המאוחר מבין:
א .תחילת החודש שלאחר המועד בו התקבלה בחברה הודעת בעל הפוליסה על הצטרפות המבוטח
לביטוח כהגדרתו בפוליסה.
ב .יום תחילת הפוליסה.
תום תוקף הביטוח:
תוקפו של הביטוח על פי פוליסה זו יפוג במועד המוקדם מבין:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

בתום שנת הביטוח בה סיים המבוטח את קשריו עם בעל הפוליסה.
בתום שנת הביטוח בה הגיע לגיל המרבי.
יום סיום הפוליסה או תקופת חידושה.
עם תשלום מלוא סכום הביטוח למקרה מוות מכל סיבה שהיא.
מבוטח שהינו בן/בת זוג של עובד ייחשב כמבוטח אך ורק אם הדבר צויין במפורש בסעיף 1.3.13
לפוליסה ואין בסעיף  2.2.5כדי להוות ראיה כלשהי להיותו של בן/בת זוג בגדר מבוטח.

תנאי חיתום:
כמפורט בנספח מספר  2לפוליסה.
נספחים נוספים:
כתב מינוי מוטבים – כמפורט בנספח מספר  3לפוליסה
הסכמת המבוטח להצטרפות לביטוח – כמפורט בנספח מספר  6לפוליסה.
כתובת הצדדים:
חברה :שירביט חברה לביטוח בע"מ .רח' יד חרוצים  18אזור תעשיה פולג ,נתניה.
בעל הפוליסה :משרד האוצר – החשב הכללי ,רח' קפלן  1ירושלים.
___________________________

___________________________

שירביט חברה לביטוח בע"מ

משרד האוצר – החשב הכללי

_______________________
תאריך

______________________________
תאריך
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נספח מס'  5לפוליסת ביטוח חיים קבוצתי  -מקרה מוות מכל סיבה שהיא

בין:

שירביט חברה לביטוח בע"מ

ובין:

משרד האוצר – החשב הכללי

מצד אחד

מצד שני

 .1הגדרות:
.1.1

מקרה הביטוח –

מות המבוטח מכל סיבה שהיא.

.1.2

סכום הביטוח –

כמפורט בדף פרטי הביטוח.

 .2חבות החברה:
מוצהר ומוסכם בזה שעם קבלת הוכחה סבירה ,לשביעות רצון החברה ,מאת בעל הפוליסה או
המוטב על מותו של מבוטח ,בהיות הפוליסה ונספח זה בתוקפם המלא לגבי אותו מבוטח במועד
קרות מקרה הביטוח ,תשלם החברה ישירות למוטב(ים) את סכום הביטוח על פי נספח זה.

 .3ביטוח זה כפוף לתנאים שלהלן:
 .3.1קרה מקרה הביטוח עקב התאבדות בשנה הראשונה שמיום הצטרפותו לראשונה של
המבוטח לביטוח הקבוצתי ,לא תהא החברה חייבת בתשלום סכום הביטוח
למוטבים.
 .3.2אם מות המבוטח נגרם במזיד ע"י מי מהמוטבים הזכאים לסכום הביטוח במקרה
מותו ,לא תשלם החברה את חלקו בסכום הביטוח של המוטב אשר גרם במזיד למות
המבוטח.
 .4תוקף הביטוח לפי פוליסה זו על כל נספחיה לגבי המבוטח יפוג באחד המקרים או
באחד המועדים להלן ,הקודם מביניהם:
 .4.1עם פטירת המבוטח.
 .4.2במועד תום תקופת הפוליסה או כאשר הפוליסה או נספח זה יבוטל או יפוג
ובכפוף לסעיף  3.3לתנאים הכללים של הפוליסה.
 .4.3בהגיע המבוטח לגיל המרבי לנספח זה ,כמפורט בדף פרטי הביטוח ובכפוף
לסעיף  3.3לתנאים הכללים של הפוליסה.
נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה .
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___________________________

___________________________

שירביט חברה לביטוח בע"מ

משרד האוצר – החשב הכלי

_______________________
תאריך

______________________________
תאריך

נספח מס'  6לפוליסת ביטוח חיים קבוצתי –הצטרפות לביטוח

אני___________________________________(המבוטח) הח"מ ,ת.ז .מס'____________________
מאשר הסכמתי לצירופי לביטוח חיים קבוצתי לעובד ובן/בת זוג וגמלאי המדינה בעל רכב וכל עוד
ביטוח הרכב (רכוש) בתוקף של משרד האוצר – החשב הכללי.

ולראיה באתי על החתום:

___________________________
תאריך

01.11.10

___________________________
חתימת המבוטח

נספח מס'  7לפוליסת ביטוח חיים קבוצתי  -מוות מתאונה

בין:

שירביט חברה לביטוח בע"מ

ובין:

משרד האוצר – החשב הכללי

מצד אחד

מצד שני

נספח זה מעניק ביטוח נוסף בגובה סכום הביטוח המתייחס לנספח זה ,כקבוע בדף פרטי הביטוח ,במקרה מוות עקב
תאונה ,בכפוף לאמור להלן:
.1

הגדרות ופרשנות:
בנספח זה תהיה למונחים הנזכרים בו המשמעות המופיעה בצידם בפוליסת הביטוח היסודי ,כהגדרתה להלן
ואם הוגדרו בנספח זה ,המשמעות המופיעה בצידם בנספח זה.
דף פרטי הביטוח:

דף פרטי הביטוח הכולל בין היתר את פרטי המבוטח ובעל הפוליסה ,את
עיקר פרטי ההתקשרות עם החברה ,את תקופת הביטוח ואת הפרמיה על פי
נספח זה.

הצעה:

טופס ובו הצעת המבוטח ובעל הפוליסה להתקשרות בחוזה ביטוח הכולל
את נספח זה ,לרבות הצהרת בריאות וכל הצהרה או אישור אחר של
המבוטח הכלולים בה ,עד כמה שכלולים בה ,ואשר על בסיסו נאותה
החברה לבטח את המבוטח.

פוליסת הביטוח
היסודי:

חוזה הביטוח בין החברה לבין בעל הפוליסה ,אשר נספח זה מצורף אליו
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

בעל הפוליסה

האדם ,חבר בני האדם או התאגיד ,המתקשר עם החברה בחוזה ביטוח
ואשר שמו נקוב בדף פרטי הביטוח כבעל הפוליסה.

המבוטח

האדם שחייו בוטחו לפי הפוליסה ופרטיו נקובים בדף פרטי הביטוח
כמבוטח.

תאונה:

אירוע חיצוני ,פתאומי ,אלים ובלתי צפוי מראש ,שגרם במישרין וללא קשר
לגורמים אחרים ,לפגיעה פיסית בגוף המבוטח ,אשר גרמה ללא תלות בכל
סיבה אחרת למותו .להסרת ספק ,מובהר בזה כי פגיעה כתוצאה ממחלה,
או כתוצאה מצטברת של פגיעות זעירות (מיקרו-טראומה) ,או כתוצאה
מהשפעת אלימות מילולית ,או כתוצאה מפגיעה פסיכולוגית ,או
אמוציונאלית ,אינה בגדר תאונה על פי נספח זה.

מקרה הביטוח:

מוות שנגרם כתוצאה ישירה מיידית ומכריעה מתאונה ,לא יאוחר מתשעים
יום ממועד אירוע התאונה.

סכום ביטוח נוסף
למקרה מוות:

תגמולי הביטוח ,כנקוב בדף פרטי הביטוח ,שעל החברה לשלם ,בקרות
מקרה הביטוח ,בנוסף לכל סכום אחר שיגיע על פי פוליסת הביטוח היסודי
ו/או נספחים או הרחבות המצורפים לה ובכפוף להוראות הנספח.

פרמיה:

דמי הביטוח ותשלומים אחרים ,שעל בעל הפוליסה לשלם לחברה ,בגין
הכיסויים הביטוחיים על פי הנספח ,כמפורט בדף פרטי הביטוח.

תחילת תקופת
הביטוח:

המועד המצויין בדף פרטי הביטוח כתחילת תקופת הביטוח.

תום תקופת
הביטוח:

המועד המצויין בדף פרטי הביטוח כתום תקופת הביטוח.

תקופת הביטוח:

התקופה שבין תחילת תקופת הביטוח לבין קרות אחד מהמקרים
המצויינים בסעיף  6להלן.
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 .2חבות החברה:
 2.1מוצהר ומוסכם בזה שעם קבלת הוכחה סבירה ,במשרדה הראשי של החברה ,על קרות מקרה
הביטוח ,בעת היות פוליסת הביטוח היסודי ונספח זה בתוקפם המלא ,תשלם החברה למוטב את
סכום הביטוח הנוסף.
 2.2לביטוח נוסף זה אין ערך פדיון וערך מסולק.
 .3התמורה:
הכיסוי הביטוחי על פי נספח זה מותנה בתשלום הפרמיה הנוספת המתייחסת לביטוח נוסף זה ,הנקובה בדף פרטי
הביטוח ואשר תשולם בתאריכים ובאופן הנקובים בו.
.4

הגבלת חבות החברה:
החברה לא תהיה חייבת בתשלום סכום הביטוח לפי נספח ביטוח נוסף זה אם מותו של המבוטח נגרם על ידי
אחת מהסיבות דלקמן ,או אלו מהן:
 4.1התאבדות ,או חבלה עצמית במתכוון ,או סיכון עצמי במתכוון (פרט לנסיון להציל חיי אדם) ,או
השתתפות המבוטח בביצוע פשע.
 4.2תחביבים או פעילויות שיש בהם כדי סיכון עצמי ,כלהלן  :אגרוף ,היאבקות ,כל סוגי קרב המגע
למיניהם ,מירוץ מכוניות ,רפטינג מדרגה  ,3החלקה בסקי (מים או שלג) ,דאיה ,צניחה ,רחיפה,
בנג'י ,סנפלינג ,צלילה בעזרת מכשירים ,רכיבה על אופנוע הרים  ,השתתפות המבוטח בתחרות
ספורט במסגרת אגודת ספורט או קבוצת ספורט מקצועני .
 4.3שכרות ,או שימוש בסמים פרט למקרה של שימוש על פי הוראות רופא.
 4.4שירות המבוטח בצבא או בכל אחד מכוחות הביטחון ,אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי אף
אם ויתר עליו מכל סיבה שהיא ו/או השתתפות פעילה בפעולות מלחמתיות או פעולות צבאיות.
 4.5טיסה בכלי טייס כלשהו ,למעט טיסת המבוטח כנוסע בכלי טייס אזרחי הרשאי להוביל נוסעים.
 4.6טיפול רפואי או כירורגי (מלבד אם הטיפול נעשה הכרחי מסיבת היזק גופני הנכלל בביטוח זה).
 4.7פגיעה מנשק לא קונבנציונלי (כגון :אטומי ,ביולוגי ,כימי) או מטילים בליסטיים קונבנציונלים או
ביקוע גרעיני ,היתוך גרעיני או קרינה מייננת.
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 .5תוקף הנספח:
 5.1נספח זה יכנס לתוקפו בתחילת תקופת הביטוח ובלבד שהתקיימו כל אלה:
 5.1.1שולמה הפרמיה הראשונה בעבור נספח זה .תשלום הפרמיה הראשונה בפועל ,משמעו תשלום
במזומנים .אם נמסרה לחברה במועד מתן ההצעה המחאה ו/או הוראת קבע ו/או הוראה לחיוב
ולתשלום באמצעות כרטיס אשראי ,תיחשב הפרמיה כמשולמת אך ורק אם כובדה ההמחאה ו/או
הוראת הקבע על ידי הבנק ו/או הועברה הפרמיה לחשבון החברה ע"י חברת כרטיסי האשראי.
 5.1.2החברה אישרה בכתב הסכמתה לעריכת הנספח.
 5.1.3מיום חתימת המבוטח על הצעת הביטוח ועד ליום שבו אישרה החברה את הסכמתה לעריכת הנספח
לא חל שינוי במקצועו ו/או בעיסוקיו ו/או בתחביביו ו/או במצב בריאותו של המבוטח באופן שהיה
משפיע על עצם קבלת המבוטח לביטוח או על תנאי קבלת המבוטח לביטוח ,אילו ידעה עליהם
החברה ביום בו אישרה את עריכת הנספח ,כאמור לעיל.
 5.2תוקף נספח זה יפוג באחד המקרים להלן ,הקודם מביניהם:
 5.2.1במועד תום תקופת הביטוח של נספח זה כמצוין בדף פרטי הביטוח.
 5.2.2כאשר פוליסת הביטוח היסודי תבוטל או כאשר ישולם סכום הביטוח הנוסף למקרה מוות על פי נספח
זה .
 5.2.3אם איזו פרמיה שהגיע זמן פירעונה על פי פוליסת הביטוח היסודי לא שולמה במועד ,יבוטלו פוליסת
הביטוח היסודי ונספח זה בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א –  1981ולקבוע בהוראות
פוליסת הביטוח היסודי
 5.2.4ביום השנה של יום התחלת הביטוח היסודי הקרוב ביותר ליום הולדתו ה 75 -של המבוטח.
 .6בתום שנת הביטוח בה הגיע המבוטח לגיל  , 65יפחת סכום הביטוח בגין נספח זה לשיעור . 50%
 .7חובות הגילוי של המבוטח ,שינוי מקצוע ,עיסוק או תחביב
על חובות הגילוי של המבוטח ועל הפרתן ,יחולו הוראות חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א .1981 -
 .8כפיפות לתנאי פוליסת הביטוח היסודי
 9.1על נספח זה יחולו הוראות פוליסת הביטוח היסודי .על אף האמור ,במקרה של סתירה בין הוראות הנספח
לבין הוראות פוליסת הביטוח היסודי ,בעניינים הקשורים לכיסוי הביטוחי בגין מוות כתוצאה מתאונה,
יחולו הוראות הנספח
 .8.2שינויים ו/או ויתורים ו/או חריגות מהתנאים הכלליים לביטוח חיים של פוליסת הביטוח היסודי ,שנרשמו
בנספחיה האחרים של פוליסת הביטוח היסודי ,לא יתפרשו כשינויים ו/או ויתורים ו/או חריגים מהתנאים
המתייחסים לביטוח נוסף זה ,אלא אם צויין הדבר במפורש על ידי רישום מתאים שהכוונה גם לנספח זה.
 .9התביעה
 10.1בעל הפוליסה או המוטב ,הכל לפי הענין ,חייב למסור לחברה הודעה בכתב על קרות מקרה הביטוח,
כאמור לעיל ,בהקדם האפשרי.
 .9.2בעל הפוליסה או המוטב ,הכל לפי הענין ,יהיה חייב להמציא לחברה את המסמכים על פי דרישת החברה,
המיועדים לבירור חבותה .אם אינם ברשותו עליו לעזור לחברה ככל שיוכל להשיגם.
 .9.3מבלי לגרוע מחובות בעל הפוליסה או המוטב כאמור לעיל ,החברה תהיה רשאית לנהל על חשבונה כל
חקירה בעניין מקרה הביטוח.
 .10קיזוז
החברה תהיה רשאית לקזז כל סכום שיגיע לה מאת בעל הפוליסה מכל סכום המשולם על פי נספח זה.
 .11מיסים ותשלומים אחרים
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 .12.1בעל הפוליסה או המוטב ,הכל לפי העניין ,יהא חייב לשלם לחברה ,מיד עם קבלת דרישתה ,כל מס
ותשלום חובה החלים על הנספח או המוטלים על הפרמיות ,על הסכומים ועל כל התשלומים האחרים,
שהחברה מחוייבת לשלמם לפי הנספח ,בין אם המיסים האלה קיימים בתאריך הוצאת הנספח ובין אם
יוטלו בעתיד.
 .12.2לא שולם לחברה כל סכום כאמור לעיל ,תהיה החברה רשאית לנכותו מכל סכום ,שיהיו בעל הפוליסה או
המוטב זכאים לקבלו.
 .12.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החברה תנכה מכל תשלום שעליה לשלם ותעביר מס וכל תשלום חובה
אחר ,שעליה לנכות על פי דין ,אלא אם יומצא לה אישור כדין ,בדבר פטור מניכוי מס או תשלום חובה
כאמור.
 .13סמכות שיפוט
לבתי המשפט בישראל תהיה סמכות שיפוט בינלאומית ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין או סכסוך ,הנוגע
לנספח ,לרבות לעניין תוקפו ,ביצועו ,פרשנותו וביטולו ולא תהיה סמכות לבית משפט כלשהו מחוץ לישראל לדון
באיזה מן העניינים הנזכרים לעיל.
 .14התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה ,בגין מקרה ביטוח על פי נספח זה ,היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה .

___________________________

___________________________

שירביט חברה לביטוח בע"מ

משרד האוצר – החשב הכללי

________________________
תאריך

01.11.10

________________________
תאריך

נספח מס'  8לפוליסת ביטוח חיים קבוצתי  -נכות עקב תאונה
בין:

שירביט חברה לביטוח בע"מ

ובין:

משרד האוצר – החשב הכללי

.1

כללי

מצד אחד
מצד שני

נספח זה מעניק ביטוח נוסף בגובה סכום הביטוח הנוגע לנספח זה הנקוב בדף פרטי הביטוח ,במקרה
שהמבוטח ייהפך לבעל נכות מלאה ותמידית עקב תאונה ,או במקרה שייהפך לבעל נכות חלקית ותמידית
עקב תאונה ,בכפוף לאמור להלן בנספח זה.
מוצהר ומוסכם בזה שעם קבלת הוכחה סבירה ,במשרדה הראשי של החברה ,על הפיכת המבוטח לבעל
נכות מלאה ותמידית או לבעל נכות חלקית ותמידית ,עקב תאונה בתוך שנה אחת מתאריך התאונה אשר
אירעה בהיות הפוליסה ונספח זה בתוקפם המלא ,תשלם החברה למבוטח את סכום הביטוח המלא או
החלקי ,בשיעור המתאים מסכום הביטוח המלא ,נוסף על כל סכום אחר אשר יגיע על פי הפוליסה.
אחריות החברה מוגבלת לסכום הביטוח המלא הנ"ל בין שישולם בבת אחת עקב נכותו המלאה של
המבוטח ובין שישולם בחלקים ,בעקבות מספר תביעות לנכות חלקית .כאשר יגיע סכום התשלומים שעל
החברה לשלמם לפי ביטוח זה לסכום הביטוח המלא ,יפוג תוקפו של נספח זה.
לצורך האמור בסעיף תנאי הצמדה של התנאים הכללים לביטוח חיים ,ייחשב יום התשלום על -ידי החברה
לפי נספח זה ,כ"יום הקובע" לצורך תשלום סכום הביטוח.
תמורה – ביטוח זה ניתן תמורת תשלום הפרמיה הנוספת הנוגעת לנספח זה והנקובה בפוליסה שתשולם,
בתאריכים ובאופן הנקובים בו.
סכום הביטוח המלא או החלקי עקב הפיכת המבוטח לבעל נכות מלאה ותמידית מתאונה או לבעל נכות
חלקית ותמידית מתאונה ,לפי העניין ,יהיה בשיעור הנכות המתאים מתוך סכום הביטוח המלא לפי נספח
זה.
שיעור הנכות יקבע על ידי רופא מומחה (שאינו רופא החברה) ,בהתאם לטבלאות שיעורי הנכות שבחלק א'
לתוספת לתקנה  ,11של תקנות הביטוח הלאומי ( קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) ,התשט"ז – .1956
פגיעה שלא פורטה בתקנות הביטוח הלאומי כאמור ,יקבע שיעור הנכות לגביה על ידי הרופא המומחה.
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.2

תנאים לביטוח למקרה נכות תמידית

א.

הגדרת תאונה
תאונה לצורך האמור בנספח זה בלבד ,אירוע חיצוני פתאומי ,חד פעמי אלים ובלתי
צפוי שגרם במישרין וללא קשר לגורמים אחרים ,ועקב הפעלת כוח פיסי בלבד לפגיעה
פיסית בגוף המבוטח ,אשר גרמה לנכותו ובתנאי שלא גרמה למותו .להסרת ספק
מובהר בזה כי פגיעה כתוצאה ממחלה או כתוצאה מצטברת של פגיעות זעירות
(מיקרו-טראומה) ,או כתוצאה מהשפעת אלימות מילולית או כתוצאה מפגיעה
פסיכולוגית או אמוציונאלית ,אינה בגדר תאונה על-פי נספח זה.
הגדרת נכות תמידית
אובדן מוחלט של איבר בשל הפרדתו מן הגוף ,או אובדן מוחלט וקבוע של כושר פעולתו של איבר
מאיברי הגוף שנגרמו כתוצאה ישירה ומכריעה של התאונה.
השפעת מחלה
אם התאונה אונתה בהשפעת מחלה או שינוי חולני ,שאין להם קשר לתאונה עצמה,
תהיה החברה חייבת בתשלום רק אם השפעה זו לא הייתה הגורם המכריע לנכותו של
המבוטח.
הגבלת אחריות החברה
החברה לא תהיה אחראית לכל תשלום לפי ביטוח נוסף זה ,אם נכותו של המבוטח
נגרמה על-ידי אחת מהסיבות שלהלן או אלו מהן:
נסיון להתאבדות או חבלה עצמית במתכוון ,או סיכון עצמי במתכוון (פרט לנסיון להציל
( )1
חיי אדם) ,או השתתפות המבוטח בביצוע פשע.
תחביבים או פעילויות שיש בהם כדי סיכון עצמי  ,כלהלן:אגרוף,היאבקות ,כל סוגי קרב
( )2
המגע למיניהם ,מירוץ מכוניות ,רפטינג מדרגה  ,3החלקה בסקי (מים או שלג) ,דאיה,
צניחה ,רחיפה ,בנג'י ,סנפלינג ,צלילה בעזרת מכשירים  ,רכיבה על אופנוע
הרים,השתתפות המבוטח בתחרות ספורט במסגרת אגודת ספורט או קבוצת ספורט
מקצועני.
שכרות או שימוש בסמים פרט למקרה של שימוש על-פי הוראות רופא.
( )3
שירות המבוטח בצבא או בכל אחד מכוחות הביטחון ,אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם
( )4
ממשלתי אף אם ויתר עליו מכל סיבה שהיא ו/או השתתפות פעילה בפעולות מלחמתיות
או פעולות צבאיות.
טיסת המבוטח בכלי טיס כאיש צוות ,או טיסת המבוטח בכלי טייס שאינו בר רשיון
( )5
טייס מתאים שהוצא על ידי שלטונות מוסמכים ו/או שאינו בר רישיון להטסת נוסעים
ו/או המוטס על ידי טייס שאינו בעל רשיון טיס מתאים שהוצא על ידי שלטונות
מוסמכים.
טיפול רפואי או כירורגי כולל ניתוחים קלים (מלבד אם הטיפול נעשה הכרחי מסיבת
( )6
היזק גופני הנכלל בביטוח זה).
פגיעה מנשק לא קונבנציונלי (כגון :אטומי ,ביולוגי ,כימי) או מטילים בליסטיים
( )7
קונבנציונלים.
ביקוע גרעיני ,היתוך גרעיני או קרינה מייננת.
( )8

ה.

פטירת המבוטח עקב תאונה
אם נפטר המבוטח תוך  3חודשים מיום קרות התאונה ,כמוגדר לעיל ,לא תהיה החברה חייבת
בתשלום על פי נספח זה.

ו

בתום שנת הביטוח בה הגיע המבוטח לגיל  , 65יפחת סכום הביטוח בגין נספח זה לשיעור . 50%

ז.

התחייבות החברה
במקרה שהחברה תהיה חייבת בתשלום סכום ביטוח על-פי נספח זה ,ישולם הסכום
המתאים בכפיפות להוראות נספח זה ,בתוך  21ימים מיום קביעת שיעור נכותו התמידית של
המבוטח עקב תאונה על-ידי רופא מומחה וקביעת שיעור התשלום ע"י רופא החברה.

ח.

שינוי מקצוע
המקצוע ,העיסוק והתחביב של המבוטח כמפורט בהצעת הביטוח משמשים יסוד לביטוח נוסף זה.
במקרה של שינוי המקצוע או העיסוק ,או אם יעסוק המבוטח בתחביב שיש בו משום סכנה לחייו
או לבריאותו ,יותר משהיו בעת עריכת ביטוח נוסף זה ,חייב יהיה בעל הפוליסה להודיע לחברה
בכתב על שינוי זה .במקרה כאמור תנהג החברה בכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א –
 1981וכל חוק מחליף או מתקן .לא נמסרה לחברה הודעה בכתב על שינוי כאמור ,או לא שולמה
הפרמיה המתאימה לשינוי כפי שהייתה נקבעת על ידי החברה ,תקטן חבות החברה באופן יחסי או
תתבטל לחלוטין בכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א.1981-
אם ישנה המבוטח את מקצועו או עיסוקו או תחביבו למסוכן פחות משהיה בעת עריכת ביטוח זה,
הוא יהיה זכאי להחזר פרמיה ממועד השינוי או ההודעה ,לפי המאוחר .האמור לעיל מותנה בכך
שהפרמיה גדלה עקב העובדה שהמבוטח עסק במקצוע ,עיסוק או תחביב שיש בהם סיכון.

ב.
ג.

ד.
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ט.

התביעה
את ההודעה בכתב על מקרה התאונה חייב בעל הפוליסה או המבוטח למסור לחברה,
( )1
בהקדם האפשרי ובתוך חודש ימים ממועד קרות התאונה ,גם אם הנכות טרם התגבשה.
בעל הפוליסה או המבוטח יהיה חייב להמציא לחברה את כל המסמכים האחרים
( )2
שהחברה תדרוש באופן סביר ,המיועדים לבירור מקרה התאונה .כן תהיה החברה רשאית
לנהל כל חקירה ובייחוד לבדוק את המבוטח על-ידי רופא או רופאים מטעמה (על חשבון
החברה).
אם החברה לא תקבל הודעה או הוכחה כמפורט בסעיפים ( )1ו )2( -לעיל ,וההודעה או
( )3
ההוכחה כאמור היתה מאפשרת לחברה הקטנת חבותה לתשלום תגמולי ביטוח ,לא תהיה
החברה חייבת בתשלום תגמולי ביטוח אלא במידה שהייתה חייבת בהם במידה וקוימו
החובות למתן הודעה או הוכחה כאמור בסעיפים ( )1ו ( )2לעיל .הוראה זו לא תחול
במקרה שיתברר שאי-אפשר היה ,מסיבה מוצדקת ,למסור הודעה והוכחה כאמור ,וכי הן
נמסרו מיד לאחר שהדבר נעשה אפשרי ,אך לא יאוחר מתום  3שנים ממועד קרות מקרה
הביטוח ,ולחילופין במידה ואי קיום או איחור במתן ההודעה וההוכחה לא מנעו ולא
הכבידו על החברה לברר חבותה.
עשה בעל הפוליסה או המבוטח או המוטב במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח
( )4
את בירור חבותו או להכביד עליו ,אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה
חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר.
תשלומי הפרמיות לביטוח נוסף זה בלבד ,נפסקים החל מהיום ששולם למבוטח סכום
( )5
הביטוח המלא בעקבות הכרתו כבעל נכות מלאה ותמידית .במקרה של קביעת שיעור נכות
נמוך מ ,100% -נמשכים תשלומי הפרמיות לביטוח נוסף זה במלואן גם אחרי תשלום
סכום ביטוח חלקי בעקבות הכרת המבוטח כבעל נכות חלקית ותמידית.

יא.

כפיפות לתנאי הפוליסה לביטוח חיים
הביטוח הנוסף על פי נספח זה כפוף לתנאים הכלליים לביטוח חיים של הפוליסה (לעיל
( )6
ולהלן" :הביטוח היסודי").
שינויים ו/או ויתורים ו/או חריגות מהתנאים הכלליים לביטוח חיים של הפוליסה,
( )7
שנרשמו בנספחים לפוליסת הביטוח היסודי ,לא יתפרשו כשינויים ו/או ויתורים ו/או
חריגים מהתנאים המתייחסים לביטוח נוסף זה ,אלא אם צויין הדבר במפורש על ידי
רישום מתאים שהכוונה גם לנספח זה.

יב.

ביטול הנספח
תוקף נספח זה יפוג בקרות אחד המקרים שלהלן ,הקודם מביניהם:
במועד תום הביטוח של נספח זה הרשום בדף פרטי הביטוח.
( )8
כאשר הביטוח היסודי יגיע לתום תקופתו או יבוטל או ישולם במלואו.
( )9
אם פרמיה כלשהי שהגיעה זמן פרעונה על-פי הפוליסה הזאת לא שולמה בזמן פרעונה
()10
הנקוב ,יבוטל נספח זה בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א –  1981וכל חוק
מחליף או מתקן.
ביום השנה של יום התחלת הביטוח היסודי הקרוב ביותר ליום הולדתו ה 75 -של
()11
המבוטח.
כאשר יגיעו סכום התשלומים שהחברה שילמה לפי נספח זה ל 100% -מסכום הביטוח
()12
המלא לפי נספח זה.
בתום החודש בו הגיעה לחברה בקשת בעל הפוליסה לביטול נספח זה.
()13
למרות האמור לעיל ,במקרה שהביטוח היסודי ייהפך לביטוח מסולק ,יהיה המבוטח זכאי לבקש
מן החברה את המשך הביטוח שעל-פי נספח זה ,בתנאי שתשולם פרמיה חד-פעמית בשיעור שתקבע
החברה.
פרמיות ששולמו לחברה לאחר ביטולו של נספח זה ,באם שולמו ,יוחזרו לבעל הפוליסה.
נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה .

___________________________

___________________________

שירביט חברה לביטוח בע"מ

משרד האוצר – החשב הכללי

___________________________

___________________________
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