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  הרחבה לנספח אובדן כושר עבודה מוחלט
  למקרה היות המבוטח נכה עקב תאונת דרכים

   או בהיותו בעל צורך סיעודי
  

מקנה הרחבה זו פיצוי חודשי נוסף , כאמור בדף פרטי הביטוח, תמורת תשלום פרמיה נוספת
 כתוצאה מתאונת דרכים או כתוצאה, במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה של המבוטח

  :בהתאם לתנאים המיוחדים לביטוח זה המפורטים להלן, מהיות המבוטח בעל צורך סיעודי
  
  אובדן כושר עבודה כאשר המבוטח בעל צורך סיעודי  .1
 

  הגדרות  1.1
יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה   -לקום ולשכב 

כולל ביצוע פעולה זו מכיסא גלגלים , או לקום מכיסא/ו
  .ממיטהאו /ו

או לפשוט פריטי /יכולתו העצמאית של המבוטח ללבוש ו  -להתלבש ולהתפשט 
או להרכיב חגורה רפואית /לבוש מכל סוג ובכלל זה לחבר ו

  .או גפה מלאכותית/ו
להתקלח , יכולתו העצמאית של המבוטח להתרחץ באמבט  -להתרחץ 

כולל יכולתו להיכנס , או בכל דרך מקובלת, במקלחת
  .ה או למקלחתולצאת לאמבטי

יכולתו העצמאית של המבוטח להזין את עצמו בכל דרך או   -לאכול ולשתות 
לאחר , )או אכילה בעזרת קשית/לא כולל שתיה ו(אמצעי 

  .שהמזון הוכן בעבורו והוגש לו
יכולתו העצמאית של המבוטח לשלוט על פעולת המעיים   -לשלוט על סוגרים 

אשר , עולות אלהאי שליטה על אחת מפ. או פעולת השתן/ו
משמעה למשל שימוש קבוע בסטומה או בקטטר בשלפוחית 

, השתן או שימוש קבוע בחיתולים או בסופגנים למיניהם
  .ייחשבו כאי שליטה על סוגרים

ביצוע . יכולתו העצמאית של המבוטח לנוע ממקום למקום  -ניידות 
תוך היעזרות , פעולה זו באופן עצמאי וללא עזרת הזולת

כולל , או באביזר אחר/או בהליכון ו/או במקל ו/בקביים ו
לא תיחשב כפגיעה ביכולתו , מכני או מוטורי או אלקטרוני

אולם ריתוק למיטה או לכיסא , העצמאית של המבוטח לנוע
  .ייחשב כאי יכולתו של המבוטח לנוע, גלגלים

פגיעה בפעילותו הקוגניטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו   -תשישות נפש 
ירידה , הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, לקטואליתהאינט

או קצר וחוסר התמצאות במקום /בזיכרון לטווח ארוך ו
פי -הדורשים השגחה במרבית שעות היממה על, ובזמן

כגון , שסיבתה במצב בריאותי, קביעת רופא מומחה בתחום
  .אלצהיימר או בצורות דמנטיות שונות

  
  :אם ענה על אחת משתי ההגדרות שלהלן, המבוטח ייחשב כבעל צורך סיעודי  1.2

  
 50%לפחות (אי יכולתו של המבוטח לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי   .א  

עקב מצב בריאותי ,  הפעולות שלהלן6 מתוך 3של לפחות , )מהפעולה
  :תאונה או ליקוי בריאותי, כתוצאה ממחלה, ותפקודי ירודים

 לקום ולשכב •

 להתלבש ולהתפשט •

 להתרחץ •

 תלאכול ולשתו •
 לשלוט על סוגרים •

 ניידות •

  

י "שנקבעה ע, מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח עקב תשישות נפש  .ב  
  .רופא מומחה בתחום

  )12/2007 :מהדורת(
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היה המבוטח במצב של אובדן מוחלט של כושר העבודה וכתוצאה מכך הפך לבעל   1.3
, קופת ההמתנהבמהלך  תקופת הביטוח ולאחר תום ת, צורך סיעודי כאמור לעיל

 65ובתנאי שטרם מלאו לו במועד זה , כהגדרתה בתנאי נספח אובדן כושר עבודה
בגובה הפיצוי , תשלם החברה למבוטח או למוטב סכום פיצוי חודשי נוסף, שנים

  .הנמוך מביניהם,  10,000₪פי ביטוח נוסף זה או סך של - החודשי לו הוא זכאי על
  

אך לא יותר , עוד המבוטח הינו בעל צורך סיעודיסכום הפיצוי הנוסף ישולם כל   1.4
, פי נספח אובדן כושר עבודה- חודשים או עד תום תקופת הפיצוי החודשי על12-מ

  .לפי המוקדם מביניהם
  

  
  אובדן מוחלט של כושר העבודה כתוצאה מתאונת דרכים  .2
 

גדרתה כה, כתוצאה מתאונת דרכים, היה המבוטח באובדן מוחלט של כושר העבודה  2.1  
 ואשר אירעה במהלך תקופת 1975-ה"התשל, בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 מהפיצוי 50%תשלם החברה למבוטח סכום פיצוי חודשי נוסף בגובה של , הביטוח
  .לפי הנמוך מביניהם,  10,000₪פי הפוליסה או - החודשי לו הוא זכאי על

ם כל עוד נמשך האובדן המוחלט של ישול, בגין תאונת הדרכים, סכום הפיצוי הנוסף  2.2  
 חודשים או עד תום תקופת תשלום הפיצוי 12-אך לא יותר מ, כושר העבודה

  .לפי המוקדם מביניהם, פי נספח אובדן כושר עבודה-החודשי על
  
  
  הגבלת סכום הפיצוי החודשי הנוסף  .3
 

,  בהרחבה זו2 סעיף  ועל פי1פי סעיף -אם זכאי המבוטח לפיצוי על, למען הסר ספק  3.1  
  .  בלבד1פי סעיף -יקבל המבוטח פיצוי על, בגין אותו מקרה ביטוח

פי  - וקיבל פיצוי על2פי סעיף -היה המבוטח באובדן מוחלט של כושר העבודה על  3.2  
ימשיך לקבל פיצוי      ,  לעיל1פי סעיף -האמור בסעיף זה והפך לבעל צורך סיעודי על

  .1פי סעיף -על
 בגין אותו מקרה 2- ו1פי סעיפים -ר בזאת כי החברה תשלם במצטבר עלמובה  3.3  

  . חודשי פיצוי12לא יותר מאשר , ביטוח
לא תחול על תשלום , פי הרחבה זו-אם החברה משלמת למבוטח פיצוי חודשי נוסף על  3.4  

הגבלת סכום הפיצויים "המופיעה בסעיף , זה המגבלה על גובה הפיצוי החודשי
אי הנספח לפיצוי חודשי ושחרור מתשלום פרמיה במקרה אובדן בתנ" החודשיים

  .מוחלט של כושר עבודה
  
  
  הגבלת אחריות החברה  .4
  

מובהר בזאת כי סעיף הגבלת אחריות החברה בנספח אובדן כושר עבודה אליו מצורפת   
  .הרחבה זו יחול גם לעניין הרחבה זו
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  גילוי נאות
  למקרה היות המבוטח נכההרחבה לנספח אובדן כושר עבודה מוחלט 

  עקב תאונת דרכים או בהיותו בעל צורך סיעודי
  

  ריכוז התנאים
  התנאים  הנושא

הרחבה לנספח אובדן כושר עבודה מוחלט למקרה היות   שם הביטוח   .1  כללי  . א
  .המבוטח נכה עקב תאונת דרכים או בהיותו בעל צורך סיעודי

 מהפיצוי 50%בגובה , נוסףתשלום פיצוי חודשי  .1  הכיסוי הביטוחי  .2  
במקרה של היות ,  10,000₪-החודשי ולא יותר מ

המבוטח באובדן כושר עבודה מוחלט עקב תאונת 
התשלום הנוסף ישולם כל עוד מצוי המבוטח . דרכים

 12באובדן מוחלט של כושר העבודה ולא יותר מאשר 
  .חודשים

 פי-תשלום פיצוי חודשי נוסף בגובה הפיצוי החודשי על .2
בהיות ,  10,000₪-נספח אובדן כושר עבודה ולא יותר מ

 לתנאי 1.2כהגדרתו בסעיף , המבוטח בעל צורך סיעודי
  .הרחבה זו

התשלום הנוסף ישולם כל עוד מצוי המבוטח באובדן   
  . חודשים12מוחלט של כושר העבודה ולא יותר מאשר 

 לעיל התקיימו במשך 2- ו1התנאים בסעיפים קטנים 
 על תקופת ההמתנה כמפורט בדף פרטי תקופה העולה

  .הביטוח
אך לא יותר , עד תום הכיסוי של אובדן כושר עבודה מוחלט  תקופת הביטוח  .3  

  .67מגיל 
תנאים לחידוש   .4  

  אוטומטי
  

    תקופת אכשרה  .5  
    תקופת המתנה  .6  
    השתתפות עצמית  .7  
שינוי   .ב

  תנאים
שינוי תנאי   .8

הפוליסה במהלך 
  יטוחתקופת הב

  

    סכום הפרמיה  .9  הפרמיה  .ג
    מבנה הפרמיה  .10  
שינוי הפרמיה   .11  

במהלך תקופת 
  הביטוח

      

י "שנרכש ע, כמפורט בתנאי נספח אובדן כושר עבודה      י המבוטח"ביטול ע  .12
  המבוטח ומצורף לתנאי הפוליסה    

תנאי   .ד
  ביטול

    י המבטח"ביטול ע  .13  
חריגים   .ה

  וסייגים
רגה בגין מצב הח  .14

  רפואי קיים
      

סייגים לחבות   .15  
  המבטח

  :ל ובנוסף"   כנ    
פי הגדרת היותו בלתי -אם זכאי המבוטח לפיצוי הן על .1

כשיר מוחלט לעבודה עקב תאונת דרכים והן עקב היותו 
בעל צורך סיעודי בגין אותו מקרה ביטוח יקבל 

על המבוטח את הפיצוי הנוסף לפי התנאים של היותו ב
  .צורך סיעודי

היה המבוטח באובדן כושר עבודה מוחלט עקב תאונת  .2
דרכים והפך להיות בעל צורך סיעודי ימשיך לקבל פיצוי 

  .לפי התנאים של היות המבוטח בעל צורך סיעודי
חבות החברה במצטבר במקרה היות המבוטח בעל  .3

צורך סיעודי לאחר היותו באובדן כושר עבודה מוחלט 
 חודשים בגין אותו מקרה 12 לא יעלה על עקב תאונה

  .ביטוח
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כיסוי בשירות   .16  
או עקב /מילואים ו

  פעולת טרור

      

סעיפים   .ו
  נוספים

שחרור מתשלום   .17
  פרמיות

      

קיזוז או השתתפות   .18  
  בתשלומי הביטוח

י "שנרכש ע, כמפורט בתנאי נספח אובדן כושר עבודה    
  סההמבוטח ומצורף לתנאי הפולי  

קיצור תקופת   .19  
  המתנה

  

    תשלומים נוספים  .20  
  
  


