מידע חשוב אודות הפוליסה שלך
מהדורה06/2016 :

מבוטח יקר,
זוהי הפוליסה שלך ב-איי .די .איי .חברה לביטוח בע״מ .אנו מודים לך על שבחרת בנו לבטח
את עצמך בנסיעה לחו״ל ומאחלים לך הנאה רבה בעת שהותך שם .הפוליסה שרכשת הינה
פוליסה המיועדת לתרמילאים ומותאמת לנסיעות ארוכות ולפעילויות אתגריות מגוונות .חוברת
זו ומפרט הפוליסה נותנים לך מידע מלא אודות מה מכוסה בפוליסה ,לרבות הסייגים לכיסוי,
וכן את התנאים לכיסוי הביטוחי .יש לקרוא אותם בקפדנות ,לשמור עליהם במקום זמין וידוע
ולקחת אותם לנסיעה .בנוסף ,ניתן לרכוש תמורת דמי ביטוחים נוספים גם הרחבות מיוחדות
כגון ספורט חורף או כיסוי למחשב נייד ,בהתאם לצרכיך.

מי יכול להיות מבוטח

תשומת ליבך ,כי על-מנת להיות מבוטח עליך להיות אזרח ותושב ישראל המתגורר בה דרך קבע
וגילך אינו עולה על  60שנים בעת יציאתך לחו״ל.

בריאות

הפוליסה מכסה טיפולים רפואיים רק בגין ליקוי בריאותי שארע במהלך הנסיעה לחו״ל
(טיפולי חירום) ושאין לליקוי הבריאותי ולטיפולים קשר למצב רפואי קיים.

גבולות אחריות וחריגים בפוליסה

בדף תמצית הכיסויים לפוליסה שנרכשה ,מצוינת הגבלת הסכום המירבי אותו נשלם לפי אותו
פרק ו/או כיסוי ו/או הרחב לפי העניין .בחוברת הפוליסה מצוינים ומודגשים החריגים וההגבלות
החלים על כל הפרקים ,הכיסויים וההרחבים בפוליסה .בנוסף ,בכל פרק ,כיסוי או הרחב ,מצוינים
החריגים והגבלות על היקף הכיסוי או ההרחב הספציפי ,לפי העניין .לדוגמא :הגבלה לגובה פיצוי
בגין פריט אחד ,הגבלה בסכום הכולל של חפצי ערך ,או העדר כיסוי במצב של אי השגחה
מספקת .יש לבדוק אם הכיסוי הביטוחי מספק אותך ומתאים לך ,ואם לא  -לרכוש מראש
הרחבות לכיסוי ובהתאם לצרכיך ,במידת האפשר.

השתתפות עצמית

בחלק מהמקרים יהא עליך לשאת בעצמך בחלק מעלות הנזק ואנו נכסה את נזקיך רק מעבר
לסכום ראשוני זה .סכום השתתפות עצמית לכל פרק ו/או כיסוי ו/או הרחב מצוין בדף תמצית
הכיסויים ו /או במפרט הפוליסה.

השגחה סבירה

עליך להשגיח ולהגן באופן סביר על עצמך ועל רכושך ,כפי שהיית עושה אילולא רכשת ביטוח.
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פעילויות לא מכוסות

קיימים סוגי פעילות שפגיעה במסגרתם אינה מכוסה בביטוח .לדוגמא ,אם בכוונתך להשתתף
בפעילויות ספורט מקצועניות ,או פעילות תחרותית בשכר .אנו מציעים שתבדוק אם הפוליסה
מכסה אותך ,ובמקרה הצורך תרכוש הרחבות מתאימות ,במידת האפשר.

משך נסיעה

בגין כל אחת מנסיעותיך לחו״ל אתה מוזמן לרכוש אצלנו פוליסת ביטוח נסיעות לחו״ל ,ובתנאי
ששהותך בחו״ל תואמת את התקופה המירבית הניתנת לרכישה והפוליסה מתאימה לצרכיך.

חובת דיווח מיידי לרשויות על אובדן

תשומת ליבך ,כי הפוליסה מכסה אובדן או גניבה של כבודה רק אם דיווחת על כך לרשויות האכיפה
המקומיות (משטרה וכו') תוך  24שעות מרגע גילוי האובדן ,ובידך מסמך רשמי מהרשויות המעיד על כך.

הארכת תקופת הביטוח

באפשרותך להאריך את משך תקופת הביטוח ,בעת שהותך בחו״ל ,אך זאת  -רק במקרים
חריגים כמתואר בסעיף  2.11לפרק ב' ובסעיף  13של פרק ו' ( -תנאים וחריגים כלליים) ,בכפוף
להסכמת החברה לכך מראש ובאמצעות מפרט פוליסה נוסף שיופק למבוטח לתקופה הנוספת.

לתשומת ליבך -

פוליסה זו ניתנת לרכישה אך ורק בישראל לפני הנסיעה.
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פוליסת הנסיעות לחו“ל כוללת סיוע  24שעות ביממה
לעניינים הבאים:
•

•
•
•

מוקד טיפול במקרי חירום רפואיים בכל רחבי העולם באמצעות מוקד אסיסטנס של חברת
"פמי פרימיום" בטל‘03-5688519 :
מוקד איתור וחילוץ באמצעות חברת "מגנוס איתור וחילוץ בע"מ" בטל03-6006505 :
מוקד תביעות  /בירורים ושינויים03-9000000 :
מידע נוסף ניתן גם לקבל באתר האינטרנט של חברתנו www.9000000.co.il -

בעת פנייתך לגורמים הרשומים לעיל יש למסור את פרטיך האישיים ,מיקומך הגיאוגרפי ומספר
הפוליסה שרכשת.
אנו עומדים לרשותך בכל שאלה ובקשה ונעשה הכל על מנת לטפל במהירות וביעילות בכל
נושא הקשור לפוליסת הביטוח.

נסיעה טובה,
איי די איי חברה לביטוח בע״מ
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תוכן עניינים
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פרק ההגדרות _________________________________________________ 5
פרק א‘  -קיצור וביטול נסיעה _____________________________________ 8
פרק ב‘  -הוצאות רפואיות _______________________________________ 10
פרק ג‘  -הוצאות מיוחדות _______________________________________ 13
פרק ד‘  -תאונות אישיות ________________________________________ 14
פרק ה‘  -אחריות כלפי צד שלישי _________________________________ 15
פרק ו‘  -כבודה (מטען) __________________________________________ 17
פרק ז‘  -הרחבים הכלולים בפוליסה
הרחב איתור וחילוץ ______________________________________________ 19
הרחב ספורט אתגרי ותחביבי_______________________________________ 21
פרק ח‘  -הרחבים נוספים לפוליסה
הרחב ספורט חורף ______________________________________________ 22
הרחב מחשב נייד _______________________________________________ 23
פרק ט‘  -תנאים כללים וחריגים לכל פרקי הפוליסה
תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה ____________________________________ 25
חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה ___________________________________ 26
פרק י‘  -הגשת תביעה __________________________________________ 28
דף תמצית הכיסויים-
תכנית הביטוח לתרמילאים  -גבולות אחריות והשתתפות עצמית __________ 29

פרק ההגדרות
בכל מקום שהמילים או הביטויים להלן מופיעים בפוליסה זו ,תהיה להם המשמעות
הבאה:
המבטח  -איי .די .איי .חברה לביטוח בע״מ.
המבוטח  -האדם או האנשים המצוינים במפרט הפוליסה במקום המיועד לכך ,ואשר הם תושבי
מדינת ישראל ,בעלי אזרחות ישראלית ,מקום מגוריהם הקבוע הוא בישראל וגיל כל אחד מהם
בעת היציאה מישראל אינו עולה על  60שנים.
בן משפחה קרוב  -אם ,אב ,אח/ות ,אישה ,בעל ,בן/בת והנשואים להם כדין ,סב/סבתא ,נכד/ה,
חותן או חותנת ,חם או חמות ,גיס/ה.
שותף עסקי קרוב  -אדם העובד עם המבוטח בישראל והוא שותפו היחיד לעסק (בעסק בו שני
שותפים פעילים בלבד והם בעלי העסק).
מלווה  -בן משפחה קרוב (כהגדרתו לעיל) או אדם אחד אחר המתלווה למבוטח בצאתו
מישראל בכוונה לשוב עימו לישראל.
לצורך שיפוי המלווה בהוצאותיו :בן משפחה קרוב של המבוטח.
הפוליסה  -פוליסה זו של ביטוח נסיעות לחו״ל.
המפרט  -טופס הנלווה לפוליסה זו ומהווה חלק ממנה ,הכולל בין השאר ,את פרטי המבוטח,
תקופת הביטוח ,תכנית הביטוח והכיסויים וההרחבות שנרכשו.
דף תמצית הכיסויים  -טבלה המצורפת לפוליסה זו ,בה מרוכזים פרקי הביטוח והכיסויים
שבתוקף ,ולצידם גבולות האחריות וסכומי ההשתתפות העצמית.
חו״ל  -כל מדינה מחוץ לישראל ,כולל אוניה או מטוס בדרכם מישראל או אליה ולמעט תחומי
הרשות הפלסטינית.
נסיעה  -יציאה מישראל לחו״ל וחזרה לישראל בתוך תקופת הביטוח כמפורט במפרט הפוליסה.
כרטיס נסיעה  -כרטיס/י הנסיעה שנרכש/ו בישראל לצורך הנסיעה לחו״ל ,לרבות כרטיס
החזרה לישראל.
תקופת הביטוח  -תקופת הביטוח המצוינת במפרט הפוליסה שתחל ביום יציאת המבוטח
לחו״ל ותסתיים במועד הנקוב במפרט הפוליסה .מועד תום תקופה זו יוארך ב 48-שעות אם
המבוטח אחר לשוב לישראל בשל עיכוב של אמצעי התחבורה אשר בו עמד המבוטח לחזור
לישראל ,שלא בשל מחדל של המבוטח.
תקופת הביטוח לעניין ביטול נסיעה  -תחל  14ימים לפני תחילת תקופת הביטוח הנקובה
במפרט ,אך לא לפני מועד רכישת הביטוח  -ותסתיים במועד תחילת תקופת הביטוח הנקובה
במפרט.
תקופת הביטוח לעניין פרק הכבודה  -תחל במועד בו עזב המבוטח את ביתו בדרכו לחו״ל
או במועד מסירת הכבודה למוביל לפי המוקדם מביניהם ,ובלבד שמועד זה הינו לאחר רכישת
הפוליסה ,ותסתיים במועד הגעת המבוטח ישירות לביתו ולא מאוחר מתום תקופת הביטוח
כנקוב במפרט.
בית חולים -
בית חולים בחו״ל  -מוסד רפואי בחו״ל המוכר ע״י הרשויות המוסמכות במדינה בה אירע
האירוע כבית חולים כללי ,למעט מוסד לחולי נפש ו/או מוסד פסיכיאטרי ו/או מוסד משקם
5

p200416_9m

6

ו/או בית הבראה.
בית חולים בישראל  -מוסד המאושר ע״י משרד הבריאות לפעול כבית חולים לאשפוז כללי,
והוא בבעלות ממשלתית ,ו/או אחת מקופות החולים ו/או רשות מקומית לרבות בתי החולים
הדסה עין כרם ,הדסה הר הצופים ושערי צדק.
במסגרת בתי החולים בישראל לא יכללו :שירותי רפואה פרטית בבית חולים וכן בית
חולים בבעלות פרטית ו/או מוסד או מחלקה לחולי נפש/פסיכיאטרי ו/או מוסד או
מחלקה לשיקום ו/או בית הבראה.
רופא  -אדם שהוסמך על ידי הרשויות המוסמכות במדינה בה הוא פועל כרופא לעסוק ברפואה,
ואינו בן משפחה קרוב של המבוטח או של מלווהו.
אשפוז  -שירותים רפואיים הניתנים בבית חולים בעת אשפוז של  24שעות רצופות לפחות.
הוצאות אשפוז  -התשלום עבור ימי אשפוז לרבות השירותים הרפואיים הנלווים לאשפוז
(בהתאם למצבו הרפואי של המבוטח) בבית חולים בחו“ל בחדר בן לא פחות מ  2-3מיטות
( ,)semi privateאך לא יותר מרמות המחירים הממוצעות ליום אשפוז ולטיפולים הנלווים
במדינת האשפוז.
הוצאות רפואיות (שלא בעת אשפוז)  -הוצאות רפואיות שנגרמו למבוטח בחו״ל שלא בעת
אשפוז ,לרבות תשלום עבור בדיקת/טיפול רופא או אח/ות ,בדיקות אבחון ,תרופות ,ביקור בחדר
מיון או במרפאה ,אביזר רפואי בהשאלה כמתחייב ממצב רפואי וכיו״ב ,במשך תקופת הביטוח
ובמסגרת התעריפים המקובלים בארץ מקום מתן הטיפול.
תאונה  -אירוע פתאומי מקרי ובלתי צפוי ,שנגרם בחו"ל בתקופת הביטוח ,במישרין ע״י גורם
פיזי חיצוני ואשר הוא הסיבה היחידה הישירה והבלעדית לפגיעה הגופנית במבוטח.
מצב רפואי קיים  -מערכת נסיבות רפואיות ,לרבות תאונה או מחלה ,בגינם היה המבוטח
בטיפול רפואי (גם אם תרופתי בלבד) ,או במעקב רפואי ,בעת צאתו לחו״ל במשך שישה
חודשים שקדמו לצאתו לחו"ל.
אירוע רפואי  -תאונה שאירעה למבוטח או מחלה שחלה בה במשך תקופת הביטוח ,למעט
כתוצאה ממצב רפואי קיים ולמעט כאשר קבלת הטיפול הייתה אחת ממטרות הנסיעה.
טיפול חירום  -טיפול בגין אירוע רפואי שהתרחש בחו“ל ושיש לתיתו בעת השהייה בחו“ל ואין
אפשרות להמתין עם נתינתו עד לחזרת המבוטח לישראל.
הטסה רפואית  -הטסה בשרות מטוסים רגיל ו/או במטוס מיוחד ,בליווי צוות רפואי ו/או
מיכשור רפואי ,המותאמים מבחינה רפואית למצבו של המבוטח המועבר מחו"ל לישראל.
מחלה גיאוגרפית  -מלריה ,טיפוס הבטן ,דלקת כרום המוח היפנית ,קדחת דנגי ,זיקה ,אבולה
וכן כל מחלה אחרת שתוגדר ע"י רופא המבטח כ״מחלה גיאוגרפית״.
מוקד  -מוקד הסיוע למקרי חירום רפואיים.
קיצור נסיעה או הפסקתה  -חזרת המבוטח לישראל בתוך תקופת הביטוח אך לפני מועד
החזרה המתוכנן.
ביטול נסיעה  -אי יציאת המבוטח מישראל לחו״ל בתקופת הביטוח ,בניגוד למתוכנן.
כבודה  -מטען אישי לשימוש פרטי בלבד ,הנלווה למבוטח בנסיעתו לחו"ל או הנמצא במלון
או בדירה אשר שם מתאכסן המבוטח בעת שהייתו בחו"ל ,למעט הפריטים המוחרגים
מפורשות בפרק הכבודה של הפוליסה.
חפצי ערך  -כבודה שהיא זהב ,כסף ,מתכות יקרות או אבנים יקרות ,הכל בין בתוך תכשיט
וחפץ ובין מחוצה לו ,תכשיטים ,חפצים עתיקים ,שעונים ,פרוות ,משקפות ,טלסקופים ,ציוד
אור קולי ,ציוד צילום על כל סוגיו וכל אביזריו ,מחשבים ,טלוויזיות ,כלי מוזיקה ,דברי חשמל

אלקטרוניקה ואופטיקה ,חפצי קודש ,כלי כתיבה ,פיאות נוכריות .ציוד סקי ,צלילה ,גלשני רוח
וגלשני גלים.
תחת השגחה  -מצב בו יכול המבוטח באופן רגיל למנוע לקיחה ללא רשות של כבודתו ,וכן
מקרים בהם כבודת המבוטח נעולה בחדרו או בתא מטען של מכונית נעולה ובאופן שאינו גלוי
לעין ,או נמצאת באחריות מוביל (אווירי ,יבשתי או ימי).
מסמכים  -מסמך הניתן לשחזור ,שהוא דרכון ,כרטיס טיסה ו/או כרטיס נסיעה אחר.
השתתפות עצמית  -הסכום או השיעור הראשוני מכל תביעה ומכל גבול אחריות שהמבטח
אינו מכסה אותו ביחס לכל כיסוי כנקוב בדף תמצית הכיסויים.
גבול אחריות  -הסכום המרבי בו יישא המבטח ביחס לכל פרק ו/או כיסוי ו/או הרחב לפי
העניין ,כנקוב בדף תמצית הכיסויים.
בית  -כתובת מגורי הקבע של המבוטח בישראל.
דולר או  - $דולר ארצות הברית.
אובדן  -כולל גניבה ,אלא אם נאמר במפורש אחרת.
סטודנט  -מבוטח שהתקבל ללימודים אקדמאים ושילם שכר לימוד באחד מהמוסדות להשכלה
גבוהה בישראל.
הוצאות סטודנט  -הפסד הוצאות ישירות לשכר לימוד ו/או שכר דירה של הסטודנט.
שכר לימוד (לסטודנט)  -תשלום ששולם עבור לימודים אקדמיים ע״י הסטודנט למעט תשלום
בדרך של מלגה ו/או מענק ו/או ויתור על תשלום מכל סיבה מצד המוסד האקדמי.
שכר דירה (לסטודנט)  -תשלום ששולם בפועל ע״י הסטודנט בגין שכר דירה או שהסטודנט
התחייב לשלמו ע״פ חוזה שכירות בכתב טרם נסיעתו לחו״ל ,ובלבד שמדובר בדירה במעונות
סטודנטים ו/או דירה שנשכרה סמוך למקום לימודיו של הסטודנט בתנאי שהסטודנט לא התגורר
דרך קבע בדירה זו עובר לתחילת לימודיו.
הוצאות משפטיות  -הוצאות כספיות ישירות שנגרמו למבוטח עקב הליכים משפטיים
בתקופת הביטוח.
בנוסף להגדרות בפרק זה ,קיימות בפוליסה הגדרות נוספות לעניינים מסוימים שמוקמו
בסמוך לפרק/לכיסוי הרלוונטי להם.
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פרק א‘  -קיצור/ביטול הנסיעה
 .1מקרה הביטוח
אחד מהבאים:
1.1

קיצור הנסיעה לאחר רכישת הביטוח ויציאת המבוטח לחו״ל ,שנגרם כתוצאה ישירה
מאחת או יותר מהסיבות המפורטות להלן:
 1.1.1המבוטח או המלווה נפטרו עקב אירוע רפואי המכוסה בפוליסה.
 1.1.2רופא קבע כי על המבוטח או מלווהו לשוב לישראל לפני מועד החזרה המתוכנן
עקב אירוע רפואי המכוסה בפוליסה ,ורופא המבטח אישר זאת לפני החזרה
לישראל.
 1.1.3בן משפחה קרוב של המבוטח או שותף עסקי קרוב של המבוטח ,נפטרו או נכנסו
לאשפוז חירום (פתאומי ובלתי מתוכנן) למשך  24שעות רצופות לפחות בבית
חולים כללי.

1.2

ביטול הנסיעה שנגרם בתקופת הביטוח כתוצאה ישירה מאחת או יותר מהסיבות
המפורטות להלן:
 1.2.1למבוטח או למלווה ארעה תאונה או מחלה בשבוע שקדם למועד היציאה
המתוכננת לחו״ל ,ורופא קבע כי כתוצאה ממנה מצבו הרפואי אינו מאפשר את
יציאתו לחו״ל ,ורופא המבטח אישר זאת.
 1.2.2המבוטח או המלווה או שותף עסקי קרוב של המבוטח נפטר במהלך  14יום לפני
מועד היציאה המתוכננת לחו״ל.
 1.2.3בן משפחה קרוב או שותף עסקי קרוב של המבוטח נכנס לאשפוז חירום בישראל
ליותר מ 48 -שעות במהלך השבוע שלפני מועד היציאה המתוכננת לחו״ל.
 1.2.4אחד מילדי המבוטח ,שגילו אינו עולה על  12שנים ,חלה או עבר תאונה בשבוע
שלפני הנסיעה המתוכננת ,ורופא קבע כי הוא זקוק להשגחת אחד מהוריו,
ובתנאי כי רופא המבטח אישר זאת ושני ההורים היו אמורים לטוס בנסיעה
המתוכננת בגינה נרכש הביטוח.
 1.2.5בשבוע שקדם לנסיעה המתוכננת ,ארע בבית המבוטח מקרה שריפה או שטפון
או פריצה שבעקבותיו מתחייבת נוכחות המבוטח בארץ ,והמבוטח ביטל את
הנסיעה מסיבה זו.

 .2הכיסוי
2.1

2.2
8

בקרות מקרה ביטוח כאמור לעיל ,ישיב המבטח למבוטח את החלק היחסי של עלויות
הנסיעה והאירוח בחו״ל (כרטיסי טיסה ,הוצאות לינה והשכרת רכב) שהמבוטח שילם
לפני קרות מקרה הביטוח ,לא מימש עקב מקרה הביטוח ,ואינו יכול לקבלו בחזרה .הפיצוי
כפוף לגבולות האחריות ולהשתתפות עצמית כמפורט בדף תמצית הכיסויים.
שיפוי בגין כרטיס טיסה  -במקרה של קיצור נסיעה כאמור בסעיף  1לעיל ,ישפה המבטח

את המבוטח בגין עלות הקדמת מועד הטיסה המקורי או כרטיס טיסה חדש ,לפי הנמוך
מביניהם ,אך בכל מקרה לא יותר מעלות החלק היחסי (במקרה של כרטיס הלוך וחזור)
של כרטיס הטיסה המקורי שלא מומש.

 .3חריגים לכיסוי

המבטח לא ישלם תביעה לפי פרק זה אם היא נובעת מאחד או יותר מאלה:
 3.1חוק או תקנה או הנחיה של רשויות מדינת ישראל או המדינה בה שהה המבוטח.
 3.2מחדל ,טעות או השמטה (לרבות בתום לב) של סוכן נסיעות ו/או חברת תעופה ו/
או מארגן נסיעה ו/או כל גורם אחר ,לרבות המבוטח.
 3.3מחדל או עיכוב במועד מתן הודעה מטעם המבוטח לסוכן נסיעות ו/או מארגן
טיולים ו/או חברת תעופה ו/או כל ספק אחר על קיצור או ביטול הנסיעה.
 3.4הוצאות מימון מחדש של נסיעה בעקבות ביטול או קיצור הנסיעה.
 3.5דחייה ,השהייה או עיכוב של כלי תחבורה מכל סיבה שהיא.
 3.6מעשה בלתי חוקי של כל אדם שעליו נסמכות תכניות הנסיעה ו/או האירוח
שהשבת עלותן נתבעת מהמבטח ,או הליכים פליליים שננקטו ביחס אליו.
 3.7הוצאות בהן נשא המבוטח ואשר היו מוצאות על ידו גם אלמלא קרות מקרה
הביטוח.
 3.8כל סכום שהמבוטח קיבל ו/או זכאי לקבלו מכל גורם שהוא בגין מקרה הביטוח.
 3.9אירוע רפואי (למעט מוות) לאדם שהיה חולה סיעודי ו/או חולה סופני לפני רכישת
הפוליסה.
 3.10מצב רפואי קיים של המבוטח או מלווהו.
למען הסר ספק יובהר ,כי בנוסף לכל תנאי ,חריג או סייג המפורטים לעיל ,חבותו של
המבטח כפופה גם לכל הגבלה ,חריג ,סייג ותנאי כמפורט בפרק תנאים וחריגים כלליים
לכל פרקי הפוליסה אלא אם וככל שבוטלו מפורשות במסגרת כיסוי זה.

9

p200416_9m

פרק ב‘  -הוצאות רפואיות
 .1מקרה הביטוח

טיפול חירום עקב אירוע רפואי בחו״ל ובנוסף ,גם אלה:
 1.1בדיקת אבחון ראשוני של היריון שאינה במסגרת אשפוז.
 1.2עזרה ראשונה וטיפולי חירום לשיניים  -גם אם ניתנו עקב מצב רפואי קיים.
 1.3טיפולי פיזיותרפיה בחו״ל עקב תאונה.

 .2הכיסוי

בקרות מקרה הביטוח המכוסה לפי פרק זה ,ובכפוף להתקיימות כל התנאים כמפורט בהמשך
הפרק ,ישלם המבטח למבוטח את עלותו עד לרמת המחירים המקובלת במדינה בה ניתן
הטיפול ובכפוף לסבירות הטיפול וכן הוצאות נלוות כמפורט להלן הנובעות ממנו באופן ישיר
ובלעדי אך לא יותר ממגבלת הימים ו/או מן הסכומים הנקובים בדף תמצית הכיסויים לכל סוג
טיפול/כיסוי  -לפי העניין:
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

2.7
10

הוצאות אשפוז (כהגדרתן בפרק ההגדרות).
הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז (כהגדרתן בפרק ההגדרות).
הוצאות סבירות להעברת הנפגע בכלי תחבורה יבשתי כמתחייב ממצבו הרפואי ,לבית
החולים או למרפאה הקרובים .אם הנפגע קטין ,גם הוצאות סבירות של העברת בגיר
אחד שיצטרף אליו.
היה ומצבו הרפואי של המבוטח אינו מאפשר ,בהתאם להערכה רפואית של רופא
מומחה ,פינוי יבשתי כאמור בסעיף  ,2.3גם החזר הוצאות פינוי ו/או העברה של המבוטח
באמצעי תחבורה ימי או אווירי ,ובלבד שהפינוי ו/או ההעברה והעלויות הכרוכות בהן
אושרו ע״י המבטח.
הוצאות ״הטסה רפואית״ לצורך העברת המבוטח להמשך טיפול בישראל אם רופא
מטעם המבטח ,לאחר שקיבל את מלוא המידע והמסמכים ביחס למצבו הרפואי של
המבוטח ואפשרויות הטיפול בו ,קבע כי עלול להתעורר צורך בהתערבות רפואית במהלך
הטיסה ,וכי ההטסה הרפואית אפשרית והכרחית מבחינה רפואית .הטסה רפואית
כאמור לעיל תהיה באמצעות המבטח ו/או מי מטעמו בלבד .התחייבות המבטח
לפי סעיף זה מותנית בכך שהסדרת ההטסה הרפואית אפשרית בנסיבות הזמן,
המקום ,ומצבו הרפואי של המבוטח.
הוצאות נגזרות מאשפוז בחו״ל  -אושפז המבוטח בחו״ל עקב מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה,
ולפי חוות דעת רופא המבטח לא יכול המבוטח לשוב לישראל במועד החזרה המקורי עקב
מצבו הרפואי ,ישפה המבטח את המבוטח בגין ההוצאות הבאות:
 2.6.1כרטיס נסיעה חזרה לישראל באופן אחר ו/או במועד אחר מזה המאפשר כרטיס
הטיסה המקורי של המבוטח לחזרה לישראל.
 2.6.2עלויות שהייה נוספת בבית מלון בחו״ל מעבר לתקופה בה תכנן המבוטח לשהות
בחו״ל.
היה ורופא המבטח קבע כי המבוטח זקוק לליווי וסיוע של אדם נוסף עקב מצבו הרפואי,
ועם המבוטח שהה מלווה בחו״ל עובר לאירוע הרפואי ,ואותו מלווה חוזר עם המבוטח

לישראל ,אזי יישא המבטח גם בהוצאות כמפורט בסעיפים  2.6.1ו 2.6.2 -ביחס לאותו
מלווה.
למען הסר ספק ,עלויות כרטיסי הטיסה שהיו בידי המבוטח ו/או בידי המלווה
יקוזזו מסכום ההחזר אותו חב המבטח למבוטח ו/או למלווה לפי סעיף .2.6.1
 2.8הטסת בן משפחה קרוב אל המבוטח  -אושפז המבוטח בבית חולים בחו״ל מעל  14ימים
ברציפות כתוצאה ממקרה ביטוח והוא נמצא בחו״ל לבדו ,ללא בן משפחה קרוב או
מלווה בגיר כלשהו ,יישא המבטח בהוצאות הטסת בן משפחה קרוב אחד למדינה בה
אושפז המבוטח (טיסה הלוך ושוב במחלקת תיירים).
 2.9הוצאות העברת גופת המבוטח לישראל  -במקרה בו נפטר המבוטח בחו״ל עקב אירוע
רפואי המכוסה בפוליסה ,יישא המבטח בהוצאות העברת הגופה לישראל ,ובתנאי
שהעברת גופת המבוטח תהיה באמצעות המבטח ו/או מי מטעמו ו/או בהסכמת
המבטח מראש ובכתב.
 2.10הוצאות קבורת המבוטח בחו"ל  -ביקשו יורשיו החוקיים של המבוטח לקברו במדינה
בחו״ל שבה נפטר המבוטח ,ישפה המבטח את היורשים בגין הוצאות הקבורה באותה
מדינה.
 2.11הארכת פוליסה עקב מצב רפואי  -היה ובמהלך אשפוזו של המבוטח בחו"ל ו/או בתקופה
בה קבע הרופא המטפל שהמבוטח עדיין לא יכול לשוב לישראל תמה תקופת הביטוח
שלו ,יוכל המבוטח לרכוש ,כנגד תשלום דמי ביטוח נוספים ,ביטוח לתקופה של עד 14
ימים נוספים ובתנאי שסך כל תקופת הביטוח במצטבר לא תעבור את התקופה
המרבית הניתנת לרכישה בתוכנית ביטוח זו ובכפוף להגבלות שייקבעו ע״י
המבטח בנסיבות העניין.

 .3תנאים לכיסוי

3.1
3.2

היה על המבוטח להתאשפז בחו״ל עקב מקרה הביטוח ,יודיע על כך ,ישירות או באמצעות
אחר מטעמו ,למוקד החירום הרפואי טרם הקבלה לאשפוז .היה הדבר בלתי אפשרי עקב
חומרת מצבו של המבוטח ,על המבוטח להודיע כאמור מיד כשניתן לעשות כן.
אירע מקרה ביטוח ,זכאי המבטח:
 3.2.1להחתים את המבוטח על כתב ויתור סודיות רפואית.
 3.2.2ליצור קשר עם בית החולים וכל גורם מטפל אחר.
 3.2.3להעביר את המבוטח מבית חולים אחד למשנהו.
 3.2.4להסדיר את חזרת המבוטח לישראל בכל עת.
 3.2.5להתייעץ עם כל גורם מקצועי מתאים על דרך הטיפול הרצויה במבוטח.

 .4חריגים לכיסוי

המבטח לא ישלם תביעה לפי פרק זה אם היא נובעת מאחד או יותר מאלה:
 4.1אירוע או טיפול רפואי שהיה צפוי טרום תקופת הביטוח.
 4.2יציאת המבוטח לחו״ל בניגוד להמלצת הרופא המטפל בישראל.
 4.3אירוע או טיפול רפואי הנובע ממצב רפואי קיים (כהגדרתו בפרק ההגדרות).
11

p200416_9m

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

סירוב או הימנעות המבוטח מקבלת טיפול רפואי כמתחייב ממצבו הרפואי.
טיפול רפואי שאינו נתמך במסמכים רפואיים ו/או קבלות תשלום.
הוצאה ו/או טיפול שלא אושרו מראש על ידי המבטח ו/או מי מטעמו ,במקרים
בהם נדרש לפי פוליסה זו אישור מראש כאמור ,אלא אם אישור כזה היה ניתן
מלכתחילה ,ובהיקף בו היה מאושר.
החלטת המבוטח לא לחזור לישראל לאחר המועד שבו לדעת רופא מטעם
המבטח ,חזרתו של המבוטח לא הייתה כרוכה בסיכון.
היריון מכל סוג שהוא ,הפלה ,לידה (לרבות לידה מוקדמת) ,טיפול בוולד או בפג
(למעט בדיקת אבחון ראשוני של היריון).
כל פרוצדורה רפואית ו/או טיפול שהוא אחד או יותר מאלה :כירופרקטיקה,
נטורופאטיקה ,הומאופאטיה ,תכנית מרפא ,דיקור ,מכנותרפיה ,הידרותרפיה,
טיפול אלטרנטיבי ,פיזיותרפיה (למעט הוצאות פיזיותרפיה המכוסות מפורשות
בפרק זה) ,ביקורת תקופתית ,ניתוחי פה ולסת (לרבות ניתוח חניכיים) ,טיפולי
שיניים שאינם טיפולי חירום וטיפולים קוסמטיים ו/או אסתטיים (לרבות ניתוחים
פלסטיים).
אביזרים רפואיים למיניהם לרבות :משקפיים מכל סוג ,עדשות מגע ,מכשירי
שמיעה ,תותבות ,שיניים תותבות ,עזרים אורתופדיים (למעט אביזר רפואי
בהשאלה שניתן עקב אירוע רפואי בחו״ל).
טיפול תרופתי מניעתי למחלת הכשל החיסוני הנרכש (.)AIDS
הוצאות שיקום וסיעוד.
השתלות מכל סוג שהוא.
הוצאות רפואיות בישראל.

למען הסר ספק יובהר ,כי בנוסף לכל תנאי ,חריג או סייג המפורטים לעיל ,חבותו של
המבטח כפופה גם לכל הגבלה ,חריג ,סייג ותנאי כמפורט בפרק התנאים וחריגים כלליים
לכל פרקי הפוליסה אלא אם וככל שבוטלו מפורשות במסגרת כיסוי זה.

12

פרק ג‘  -הוצאות מיוחדות
 .1הוצאות מילוט

היה ולאחר כניסת המבוטח למדינה כלשהי ,החלו בה פרעות ו/או מהומות ו/או הפיכה צבאית,
ונשקפת למבוטח בשל כך סכנת חיים ממשית ,ישפה המבטח את המבוטח בעלויות כרטיס
הנסיעה למדינה סמוכה עד לסכום גבול אחריות המבטח לכיסוי זה וכפוף להשתתפות עצמית
כמפורט ב״דף תמצית הכיסויים״.
למען הסר ספק ,המבטח אינו מתחייב למלט ו/או לחלץ ו/או להעביר בפועל את המבוטח
ממדינה למדינה לפי כיסוי זה.

 .2הפסד תשלומי סטודנט

היה ובשל אירוע רפואי המכוסה בפוליסה זו ,שאירע למבוטח בחו״ל בתקופת הביטוח ,נאלץ
המבוטח להיעדר מלימודיו בישראל לתקופה של לפחות חודש אחד ,ישפה אותו המבטח בגין
״הוצאות סטודנט״ .שיפוי המבוטח לפי כיסוי זה לא יעלה על סכום ההוצאה/התחייבות של
הסטודנט בפועל ,ובכל מקרה לא יעלה על גבול אחריות המבטח לכיסוי זה וכפוף להשתתפות
עצמית כמפורט ב״דף תמצית הכיסויים״.

 2.1הכיסוי לא יינתן בקשר עם הפסדים הקשורים או נובעים במישרין או בעקיפין מ:
 2.1.1החלטת המבוטח שלא להתחיל או להמשיך את לימודיו ו/או לדחותם ,לפי העניין,
מכל סיבה שאינה קשורה במישרין לאירוע הרפואי.
 2.1.2כל קנס ,חיוב ,דמי ביטול ו/או תשלומים אחרים שיוטלו על המבוטח ע״י המוסד
האקדמי.
 2.1.3כל חיוב שיוטל על המבוטח עקב הפרת חוזה השכירות.

 .3הוצאות משפטיות

המבטח ישפה את המבוטח על הוצאות משפטיות שהוצאו על ידי המבוטח בפועל ,בקשר
עם תביעה אזרחית ו/או פלילית שהוגשה נגד המבוטח בחו״ל בתקופת הביטוח בקשר עם
מקרה ביטוח המכוסה לפי אחד מפרקי הפוליסה האחרים ,לרבות הוצאות משפטיות בגין
טיפול במעצר ו/או חקירה משטרתית .הכיסוי יכלול הוצאות עו״ד (לרבות ייצוג משפטי) ,עזרה
משפטית וייעוץ/טיפול משפטי .שיפוי המבוטח לא יעלה על סכום גבול אחריות המבטח לכיסוי
זה ובהפחתת השתתפות עצמית כמפורט בדף תמצית הכיסויים.

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

הכיסוי אינו כולל אירועים הקשורים או נובעים במישרין או בעקיפין מ:
שימוש ו/או סחר ו/או בלדרות בסמים ו/או אלכוהול מכל סוג שהוא.
נזק בזדון ו/או מעשה בלתי חוקי שבוצע ע״י המבוטח בצורה מודעת.
אירוע קשור לעסקו ו/או משלח ידו של המבוטח לרבות עבודה ללא רישיון בחו״ל.
קנסות ו/או היטלים כספיים ו/או פיצויים עונשיים ו/או דמי ערבות ו/או כל עונש
אחר שיוטל על המבוטח בהליך משפטי ,משמעתי או אחר.

למען הסר ספק יובהר ,כי בנוסף לכל תנאי ,חריג או סייג המפורטים לעיל ,חבותו של
המבטח כפופה גם לכל הגבלה ,חריג ,סייג ותנאי כמפורט בפרק התנאים וחריגים כלליים
לכל פרקי הפוליסה אלא אם וככל שבוטלו מפורשות במסגרת הרחב זה.
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פרק ד'  -תאונות אישיות
 .1מקרה הביטוח

תאונה שאירעה למבוטח בחו״ל בתקופת הביטוח וגרמה באופן ישיר ובלעדי לאחד מאלה:
 1.1מות המבוטח שנגרם באופן ישיר ומכריע מתאונה אשר ארעה במהלך תקופת הביטוח.
 1.2אובדן מוחלט ,אנטומי או תפקודי ,של מי מהאיברים המפורטים בטבלה בסעיף  2.2להלן,
אשר נגרם כתוצאה ישירה מתאונה (להלן :״נכות צמיתה״).

 .2הכיסוי

2.1
2.2

במקרה ביטוח לפי סעיף  1.1לעיל ,ישלם המבטח למוטבים הרשומים במפרט הפוליסה
או ליורשיו החוקיים של המבוטח  -בהעדר מוטבים רשומים ,מלוא גבול האחריות לכיסוי
זה כנקוב בדף תמצית הכיסויים.
במקרה ביטוח לפי סעיף  1.2לעיל ,ישלם המבטח למבוטח את החלק מגבול האחריות
למקרה של נכות כנקוב בדף תמצית הכיסויים בהתאם לטבלה הבאה:

איבר הגוף
עין אחת
שתי עיניים
אוזן אחת
שתי אוזניים
כף רגל
רגל (מעל הברך)
ירך
בוהן רגל
אצבע אחרת ברגל

 %נכות
30%
100%
20%
50%
50%
60%
70%
5%
3%

איבר הגוף
פרק אצבע
זרת יד
קמיצת יד
צרדת יד
אצבע יד
בוהן יד (אגודל)
כף יד
אמה
זרוע

 %נכות ליד ימין
5%
12%
10%
12%
15%
25%
60%
65%
75%

 %נכות ליד שמאל
3%
10%
8%
10%
12%
20%
50%
55%
65%

דוגמא לחישוב הפיצוי :במקרה ולמבוטח נקבעה ע"י רופא מומחה נכות צמיתה בשיעור
 20%בגין עין אחת יחושב הפיצוי כדלקמן:
( 20%אחוז הנכות שנקבע למבוטח) *( 30%אחוז הנכות לאובדן של עין אחת בטבלה
לעיל) * ( $25,000גבול אחריות המבטח לכיסוי זה) =  $1,500לפיצוי.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
14

2.2.5

האחוזים המצוינים בטבלה מתייחסים ל 100%-אובדן (אנטומי או תפקודי) של אותו איבר.
נכות קודמת (לרבות נכות חלקית) לאיבר המצוין בטבלה תקוזז מסכום הפיצוי.
איבר שמאל של איטר יד ימין יחושב כאיבר ימין לפי הטבלה לעיל.
איבר הכלול בטבלה לעיל הכולל בתוכו מספר איברים ,יחושב הפיצוי לפי האיבר הגדול
מביניהם.
שיעור אחוזי הנכות ייקבעו ע"י רופא מומחה בתחום הרלוונטי ,ובכפוף לאישור רופא
המבטח.

 .3חריגים לכיסוי

בכל מקרה לא יעלה סכום הפיצוי לפי כיסוי זה בגין מקרה ביטוח אחד על גבול האחריות
הכולל המצוין בדף תמצית הכיסויים.
למען הסר ספק יובהר ,כי בנוסף לכל תנאי ,חריג או סייג המפורטים לעיל ,חבותו של
המבטח כפופה גם לכל הגבלה ,חריג ,סייג ותנאי כמפורט בפרק התנאים וחריגים כלליים
לכל פרקי הפוליסה אלא אם וככל שבוטלו מפורשות במסגרת כיסוי זה.

פרק ה'  -אחריות כלפי צד שלישי
 .1מקרה הביטוח

חבות המבוטח לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) בגין אירוע פתאומי ובלתי צפוי שגרם נזק גוף
או רכוש לצד שלישי.

 .2הכיסוי

המבטח יישא בסכומים שהמבוטח שילם או יהא חייב לשלם כפיצויים לצד שלישי לפי פקודת
הנזיקין (נוסח חדש) בגין קרות מקרה הביטוח עד לסכום גבול האחריות לכיסוי זה ובניכוי
השתתפות עצמית ,הכל כמפורט ב"דף תמצית הכיסויים" וכן בהוצאות משפט סבירות אף
מעבר לגבול האחריות הנ"ל.

 .3תנאים לכיסוי

3.1

3.2

3.3

המבטח זכאי לבחור בין ניהול התביעה בשם המבוטח או תשלום סכום השווה למלוא
גבול האחריות לכיסוי זה והסתלקות מן התביעה.
בחר המבטח לנהל את התביעה בשם המבוטח לפי הסעיף לעיל  -רשאי הוא לנהל אותה
לפי שיקול דעתו הבלעדי והכל בכפוף להוראות סעיף  68לחוק חוזה ביטוח לפיו" :בביטוח
אחריות רשאי המבטח  -ולפי דרישת הצד השלישי חייב הוא  -לשלם לצד השלישי את
תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח ,ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח  30ימים
מראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו; אולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי
המבוטח תעמוד לו גם כלפי הצד השלישי".
למען הסר ספק ,אין בהודאת המבוטח בחבותו כלפי הצד השלישי ו/או בשיעור הנזק
שנטען כי נגרם לצד השלישי ו/או בתשלומים ששילם המבוטח לצד שלישי כשלעצמם
בכדי לחייב את המבטח בפיצוי צד שלישי ו/או בשיפוי המבוטח.

 .4חריגים לכיסוי

המבטח לא ישלם תביעה הקשורה או הנובעת מאחד או יותר מהבאים:
 4.1קנסות כלשהם ו/או פיצויים עונשיים.
 4.2חבות המבוטח כלפי צד שלישי שהוא בן משפחה קרוב ,שותף עסקי קרוב ,מלווה,
בני ביתו של המבוטח ואנשים המועסקים על ידי המבוטח או בני ביתו.
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4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

נזק לרכוש הנמצא בבעלותו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו של המבוטח ו/או של
מלווהו ו/או של בן משפחה קרוב ו/או של בן ביתו ו/או של אדם העובד עימם או
המועסק על ידם (לרבות שותף עסקי קרוב).
מקצועם ו/או עיסוקם ו/או משלח ידם ,הזמני או הקבוע של המבוטח ,מלווהו,
שותף עסקי קרוב או בן משפחה קרוב של מי מהם.
חבות חוזית ,אלא אם קיימת חבות חוקית גם בהעדר חוזה זה.
מעשה מכוון ,מעשה בזדון או מעשה בלתי חוקי.
שימוש בכלי נשק מכל סוג שהוא.
שימוש ,חזקה או בעלות בכלי רכב ממונע ,כלי שיט וכלי טיס.
בעלי חיים השייכים למבוטח או שנמצאים בשליטתו ,בחזקתו או תחת השגחתו.
פעילות תחרותית מכל סוג שהוא.
עיסוק בספורט אתגרי (כהגדרתו בסעיף  1להרחב ספורט אתגרי ותחביבי בפוליסה
זו) ,ספורט תחביבי או ספורט חורף כהגדרתם בפוליסה זו.
בעלות ,חזקה או השכרה של מקרקעין ו/או מבנה (למעט כאשר תפיסתם היא
לשם מגורים באופן זמני).
רשלנות ו/או חוסר שיתוף פעולה מצדו של המבוטח שלא אפשרה למבטח לבחון
את חבותו לפי תנאי הפוליסה.

למען הסר ספק יובהר ,כי בנוסף לכל תנאי ,חריג או סייג המפורטים לעיל ,חבותו של
המבטח כפופה גם לכל הגבלה ,חריג ,סייג ותנאי כמפורט בפרק התנאים וחריגים כלליים
לכל פרקי הפוליסה אלא אם וככל שבוטלו מפורשות במסגרת כיסוי זה.
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פרק ו'  -כבודה (מטען)
במקרה בו הכבודה הייתה באחריות מוביל ,ישלם המבטח רק מעבר לפיצוי שיקבל
המבוטח מהמוביל עד גבולות האחריות הנקובים בדף תמצית הכיסויים ולא יותר מסכום
הנזק שנגרם למבוטח.

 .1מקרה הביטוח

נזק תאונתי או אובדן (לרבות גניבה) שאירע לכבודת המבוטח בשעה שהייתה תחת השגחה.

 .2הכיסוי

המבטח ישפה את המבוטח בגין הנזק שנגרם לו בשל קרות מקרה הביטוח לפי ערכה
הממשי (לאחר ניכוי בלאי) של הכבודה בישראל עד לסכום גבול האחריות לכיסוי זה ובניכוי
השתתפות עצמית  -הכל בהתאם לפירוט המופיע ב"דף תמצית הכיסויים".
גבול האחריות לכיסוי זה למבוטח מתחת לגיל  18יעמוד על  50%מגבול האחריות כפי
שנקוב בדף תמצית הכיסויים.
המבטח יוכל ,לפי שיקול דעתו ,לבחור את דרך השיפוי :תשלום ערך הנזק או האובדן במזומן,
תיקון הכבודה שניזוקה או מתן תחליף מאותו סוג ואיכות לרכוש שניזוק/אבד/נגנב.

 .3תנאים לכיסוי

3.1

3.2

בקרות מקרה הביטוח ישפה המבטח את המבוטח בגין ערך השוק של כבודתו
בישראל ,כפי שהוא בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח אך לא יותר ממחיר
הרכישה המקורי של כל אחד ממרכיביה על ידי המבוטח או מי מטעמו ,ולא יותר
מאשר הסכום הנקוב בתמצית הכיסוי כדלקמן:
 3.1.1פריט בודד או סט של פריטים.
 3.1.2חפצי ערך ובתנאי שהיו על גוף המבוטח או בתיק הצמוד אליו או נעולים
בתא חפצים או בכספת.
 3.1.3שחזור מסמכים.
 3.1.4לכל תרמיל אחד או מזוודה אחת או תיק אחד ,לרבות התכולה.
 3.1.5ערך תרמיל/מזוודה/תיק או ארנק במקרה של גניבה או שריפה בלבד.
 3.1.6גניבת הכבודה.
שיפוי המבוטח במקרה שהכבודה הייתה באחריות מוביל  -מותנה בכך שהמבוטח
ימציא למבטח אישור בכתב מהמוביל (שדה התעופה ,חברת תעופה ,אנייה ,חברת
הסעות וכיו״ב) לפיו המבוטח דיווח לו על האובדן .על האישור לכלול את מועד ונסיבות
האירוע ועמדת המוביל לגבי שיפוי המבוטח .סכום השיפוי לפי סעיף זה יהא רק מעל
הסכום שיקבל או זכאי המבוטח לקבל מהמוביל בגין האירוע ובכל מקרה לא יותר
מגבול אחריות המבטח המפורט בדף תמצית הכיסוי .
בכל מקרה אחר  -השיפוי במקרה של אבידה או גניבה מותנה בכך שהמבוטח ימציא
למבטח אישור ו/או דוח משטרתי בכתב מהמדינה בה אירע מקרה הביטוח לפיו
המבוטח דיווח להם על האובדן .על האישור לכלול את מועד ונסיבות האירוע ואת
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3.3

תאריך הדיווח.
א .במקרה בו הכבודה שאבדה או ניזוקה הייתה חדשה (עד  6חודשים מיום הרכישה),
ובידי המבוטח קבלות ו/או חשבוניות המעידות על כך ,יחושב ערכה של הכבודה כחדשה
(ללא ניכוי בלאי).
ב .במקרה בו אין בידי המבוטח קבלות ו/או חשבוניות המעידות על מועד הרכישה
וערכה של הכבודה ,יוערך שווי הכבודה ע״י המבטח בכפוף לגבולות אחריותו ,בקיזוז
בלאי שלא יפחת מ 35%-מערך הכבודה כחדשה.

 .4חריגים לכיסוי

4.1

המבטח לא ישלם בגין הפריטים הבאים:
 4.1.1כסף מזומן ,המחאות ושטרות מכל סוג ,בולים ,סרטי צילום.
 4.1.2כרטיסים למיניהם (כולל כרטיסי נסיעה וכרטיסים למופעים).
 4.1.3פריטים מתכלים (לרבות אוכל ,שתייה ,פריטי רחצה ,מוצרי קוסמטיקה
ואיפור).
 4.1.4תוכנות מחשב ,דיסקים ניידים ,תקליטורים ,מכשירי טלפון סלולארי לרבות
סמארטפונים למיניהם.
 4.1.5אובדן או נזק לכלי עבודה עסקיים ו/או טובין מסחריים ו/או מסמכים
עסקיים.
 4.1.6תרופות למיניהן ,מכשירים ועזרים רפואיים לרבות שיניים תותבות ,מכשיר
שמיעה ,משקפיים ועדשות מגע.
 4.1.7חפצי אומנות ,אוספים למיניהם.
 4.1.8ציוד ספורט שניזוק במהלך השימוש בו.

4.2

המבטח לא ישלם תביעה הקשורה או נובעת מהסיבות הבאות:
 4.2.1בלאי טבעי ,שחיקה ,שבר ,סדק ,קלקול (מכאני או חשמלי) ,נזק שנגרם על
ידי עש ומזיקים ,נזק מכל הליך ניקיון ,תיקון או שיקום ,קרעים ושריטות.
 4.2.2החרמה ,הפקעה.
 4.2.3אי נקיטת אמצעים סבירים מצד המבוטח למניעתם ,להשבתם או
להקטנתם של האובדן או הנזק.
 4.2.4גניבת כבודה מתוך רכב (למעט אם הכבודה נגנבה מתא המטען).
 4.2.5איחור בהגעת הכבודה לרבות נזק כתוצאה מאיחור בהגעת הכבודה.
 4.2.6רכישה של פריטים חלופיים/חדשים במקרה של אובדן או נזק או איחור
בהגעת הכבודה.

למען הסר ספק יובהר ,כי בנוסף לכל תנאי ,חריג או סייג המפורטים לעיל ,חבותו של
המבטח כפופה גם לכל הגבלה ,חריג ,סייג ותנאי כמפורט בפרק התנאים וחריגים כלליים
לכל פרקי הפוליסה אלא אם וככל שבוטלו מפורשות במסגרת כיסוי זה.
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פרק ז'  -הרחבים הכלולים בפוליסה
א .הרחב איתור וחילוץ
 .1הגדרות

בהרחב זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות שבצידם:
"קשר רציף"  -קשר של המבוטח עם "איש קשר" בישראל ,בתדירות של אחת לכל  14ימים
לפחות ,באמצעי תקשורת טלפוני או באמצעות האינטרנט ,במסגרתו יעדכן המבוטח את איש
הקשר בדבר מקום הימצאו ועל תוכניותיו להמשך הנסיעה ויתאם איתו את המועד לשיחתם
הבאה.
"איש קשר"  -בן משפחה קרוב כהגדרתו בפרק ההגדרות של פוליסה זו.
"אובדן קשר"  -אובדן קשר בלתי מתוכנן ,בלתי מתואם ומסיבות לא ברורות ,בין המבוטח לבין
איש הקשר או עם כל בן לוויה של המבוטח בחו״ל ,למשך למעלה מ 14 -ימים רצופים וזאת
על אף ביצוע ניסיונות מצד הנ״ל ליצור קשר עם המבוטח ,והעדר ידיעה של מי מהנ״ל על מצבו
ועל מקום הימצאו של המבוטח במידה המעוררת דאגה סבירה ,או  -קיומן של נסיבות המעידות
על חשש ממשי כי אובדן קשר כהגדרתו לעיל צפוי להתרחש בוודאות קרובה (אף אם לא חלף
פרק הזמן המוגדר לעיל).
"סיכון חיים"  -מצב פיזי אליו נקלע המבוטח באופן פתאומי ובלתי צפוי ,אשר מסכן את חייו
באופן ממשי ,מבלי שיש באפשרותו להיחלץ ממנו באופן עצמאי או בעזרת הסובבים אותו או
הרשויות במקום הימצאו ואשר איננו נובע אך ורק מאירוע רפואי.
"מקום מבטחים"  -מקום סמוך למקום הימצאו של המבוטח בעת איתורו ואשר בו לא נשקפת
סכנה לחיי המבוטח ,או  -במקרה של אירוע רפואי  -בית חולים קרוב למקום בו אותר המבוטח
ואשר מתאים לטיפול בו ,או  -מדינת ישראל; הכל לפי שיקול דעתו של המבטח בנסיבות העניין.

 .2מקרה הביטוח

אחד או יותר מאלה ,אשר אירעו בתקופת הביטוח:
 2.1אובדן קשר עם המבוטח.
 2.2סיכון חיים ברור וחד משמעי לחיי המבוטח במקום הימצאו בחו"ל או כאשר הוא בדרכו
הסבירה והמקובלת למקום בחו"ל.

 .3הכיסוי

3.1

3.2
3.3

המבטח יעשה מאמצים סבירים לאיתור המבוטח ,יצירת קשר עמו ובמקרה הצורך  -חילוצו
ממקום הימצאו והעברתו למקום מבטחים ,ובכלל זה יפעיל את האמצעים הסבירים היעילים ביותר
העומדים לרשותו לצורך זה בהקדם האפשרי  -הכל לפי שיקול דעתו המלא והבלעדי.
המבטח יישא אך ורק בעלות אמצעי האיתור והחילוץ שהמבטח בחר להפעיל או הסכים
מראש לממן.
ניסיונות האיתור ,יצירת הקשר עם המבוטח וחילוצו יקוימו באופן רציף מרגע קבלת
הודעה על מקרה הביטוח אצל המבטח ,ויסתיימו בקרות אחד המקרים הבאים ,לפי
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המוקדם:
 3.3.1איתורו של המבוטח ויצירת קשר עימו ,ובמקרה הצורך  -חילוצו של המבוטח
למקום מבטחים.
 3.3.2בחלוף  30ימים מרגע קבלת ההודעה על מקרה הביטוח למבטח ללא התקדמות
באיתור המבוטח או ניסיונות החילוץ ,לפי העניין .עם זאת ,המבטח ימשיך למשך
 180ימים נוספים לנסות ולאסוף מידע בדבר מקום הימצאו של המבוטח ואף
יחדש במסגרתם את מאמצי האיתור והחילוץ היה וייראה למבטח כי סיכוייהם
גבוהים ,והכל בכפוף לגבולות האחריות.
 3.3.3מוצו גבולות האחריות של כיסוי זה.
3.4

3.5

3.6
3.7

כל עוד לא אותר המבוטח ,ובמידה שיוחלט על הוצאת צוות איתור וחילוץ למקום
הימצאותו המשוער של המבוטח ,יישא המבטח בהוצאות הטסתו של אדם אחד (איש
הקשר או אדם אחר לפי בקשת איש הקשר) עד מחיר טיסה הלוך ושוב מישראל למדינת
החיפושים בשרות מטוסים סדיר ,על מנת שיתלווה למאמצי האיתור והחילוץ .לאותו אדם
לא תהיה זכות החלטה באשר לאופן ניהול מאמצי האיתור והחילוץ או לגבי אופן ומועדי
הטסתו לשם.
המבטח יעדכן את איש הקשר באופן קבוע על התקדמות מאמצי האיתור והחילוץ ועל
סיום הפעילות בכל אחת מהדרכים המפורטות בסעיף  4להרחב זה  -״תנאים לכיסוי״.
לאחר סיום הפעילות יעביר המבטח לרשות איש הקשר כל מידע רלוונטי ועדכני אשר
מצוי ברשותו ביחס למבוטח .היה וגבולות האחריות מוצו טרם איתור המבוטח או חילוצו,
לפי העניין ,יעביר המבטח לאיש הקשר גם את פירוט ההוצאות.
המבטח אינו מתחייב להצליח באיתור המבוטח או בחילוצו למקום מבטחים לפי כיסוי זה.
גבול אחריות המבטח לפי הרחבה זו הינו כנקוב ב"דף תמצית הכיסויים".

 .4תנאים לכיסוי

20

חבות המבטח לפי הרחב זה מותנית בהתקיימות כל התנאים הבאים:
 4.1טרם צאתו לחו״ל עדכן המבוטח את איש הקשר בדבר יעדי נסיעתו ,לוח הזמנים של
נסיעתו ,ואמצעי ההתקשרות עימו ,ותיאם עם איש הקשר את מועד ההתקשרות הראשון
שלו מחו״ל.
 4.2בעת שהותו בחו״ל הקפיד המבוטח לשמור על קשר רציף עם איש הקשר.
 4.3נודע למבטח על קרות מקרה הביטוח לא יאוחר משבוע לאחר התרחשותו.
 4.4איש הקשר ו/או מי שהודיע למבטח על קרות מקרה הביטוח ,עשו כמיטב יכולתם לשתף
פעולה עם המבטח לאיתור המבוטח ,יצירת הקשר עימו וחילוצו במקרה הצורך ,ובכלל זה
מסרו למבטח מיידית את כל המידע הנחוץ למבטח לשם איתור וחילוץ המבוטח ואשר
מצוי ברשותם או שביכולתם להשיגו באופן סביר.
 4.5הפוליסה שהרחב זה נרכש בקשר אליה היא בתוקף.
 4.6כל תנאי הפוליסה ,אלא וככל ששונו או הורחבו בהרחבה זו באופן מפורש ,ובמידה שבה
הורחבו או שונו.
 4.7היה ותוך כדי מאמצי האיתור והחילוץ של המבוטח נודע כי הוא נפטר ,יפעל המבטח לפי
הרחב זה לאיתור וחילוץ גופתו .הטסת גופת המבוטח לישראל תהיה בהתאם לתנאי פרק
ההוצאות הרפואיות של פוליסה זו.

 .5חריגים לכיסוי

לא יהיה תוקף או תחולה להרחב זה בהתקיים אחד או יותר מאלה:
 5.1יש למקרה הביטוח או לסוג הנזק כיסוי אחר בפוליסה זו.
 5.2חירות המבוטח נשללה ממנו ע״י בני אדם ,בין אם באופן חוקי לפי דיני מקום
הימצאו כפי תוקפם בעת קרות מקרה הביטוח ,ובין אם לאו ,וכל עוד היא שלולה.
 5.3המבוטח נמצא במדינת אויב ו/או במדינות אשר אין למדינת ישראל קשר
דיפלומטי איתן במועד קרות מקרה הביטוח.
 5.4המבוטח מסרב לשתף פעולה עם המבטח.
 5.5חילוץ המבוטח מחייב פעולה בלתי חוקית של המבטח לפי דיני מקום הימצאו של
המבוטח ,כפי נוסחם במועד קרות מקרה הביטוח.
 5.6במקום הימצאו של המבוטח חלו תמורות מדיניות או ביטחוניות המונעות כניסה
או יציאה משם או מונעות מהמבטח לבצע את התחייבויותיו על פי הרחב זה או
שפעולות האיתור או החילוץ הנדרשות מסכנות את חיי מי מטעמו של המבטח.
למען הסר ספק יובהר ,כי בנוסף לכל תנאי ,חריג או סייג המפורטים לעיל ,חבותו של
המבטח כפופה גם לכל הגבלה ,חריג ,סייג ותנאי כמפורט בפרק התנאים וחריגים כלליים
לכל פרקי הפוליסה אלא אם וככל שבוטלו מפורשות במסגרת הרחב זה.

ב .הרחב ספורט אתגרי ותחביבי
 .1הגדרות

בהרחב זה תהיה למונח "ספורט אתגרי ותחביבי" המשמעות שלהלן:
פעילות ספורטיבית שהיא אחד או יותר מסוגי הספורט הבאים ובתנאי שנעשתה לצורכי
הנאה בלבד:
 1.1טיפוס הרים באמצעות חבלים וטיפוס צוקים או גלישה מהם (סנפלינג) ובתנאי שבוצעו
בליווי מדריך מוסמך ,גלישת מצנח ,ריחוף ודאייה בעזרת מצנחים ו/או כל מכשיר אחר
המשמש לריחוף או דאייה למעט ריחוף גלישה או דאייה במצנחים עם מנוע עזר ו/
או כל מכשיר אחר עם מנוע עזר המשמש לריחוף או דאייה;
 1.2צניחה חופשית;
 1.3דאייה בכדור פורח;
 1.4בנג'י;
 1.5פיינטבול;
 1.6ריקוד ,התעמלות (לרבות התעמלות קרקע ומכשירים) ,ריצה ,הליכה (ג'וגינג) וקפיצה;
 1.7משחקי כדור ,טניס ,פינג פונג ,שחייה ,שייט ,הוקי קרח ,חץ וקשת;
 1.8סקי מים ,אופנוע ים" ,קייט סרפינג" ,ראפטינג ,שיט בקיאקים ובאבובים ,גלישת גלים
באמצעות גלשני רוח;
 1.9רכיבה על סוסים ,אופניים ,אופני שטח בדרך לא סלולה ,רולרבליידס (גלגיליות) ,סטריטבורד,
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החלקה על קרח במשטח החלקה בלבד (לא כולל אתרי סקי או גלישה על שלג);
 1.10נסיעה בג'יפ ,טרקטורון או אופנוע שטח בדרכים לא סלולות ובתנאי שהנהג נושא ברישיון
נהיגה המתאים לסוג הרכב והנסיעה הינה בהתאם לחוקי המדינה בה הוא נוהג.
 1.11צלילה לעומקים (לרבות צלילה באמצעות מכשירים ובלוני חמצן) בתנאי שהצולל מחזיק
ברישיון צלילה מתאים ותקף כחוק או בליווי מדריך מוסמך ,ובתנאי שהמבוטח צלל
בהתאם לחוקי הצלילה בישראל ו/או חוקי הצלילה המקובלים במדינה שבשטחה
הוא צולל.
 1.12טיסה בטיסה פרטית בכלי טיס אזרחי בתנאי שהמבוטח מחזיק ברישיון טיס מתאים
ותקף כחוק או שטס בליווי מדריך מוסמך או טיסה פרטית כנוסע בכלי טיס אזרחי
ובתנאי שהטיסה מבוצעת בהתאם לחוקי הטיס הישראלי ו/או חוקי הטיסה
המקובלים במדינה בה הוא טס.

 .2הכיסוי

המבטח ישלם למבוטח תגמולי ביטוח בגין אירוע רפואי שאירע בחו"ל עקב השתתפות המבוטח
בספורט אתגרי ותחביבי כהגדרתם בהרחב זה ,עד לסכום גבולות האחריות ובניכוי השתתפות
עצמית ,הכל כמפורט בדף תמצית הכיסויים.

 .3חריגים לכיסוי

המבטח לא ישלם תביעה הנובעת או קשורה להשתתפות המבוטח בספורט שאינו
מפורט בהגדרה לעיל ,לרבות (אך לא רק) :אומנויות לחימה ,קרב מגע לסוגיו ,ג'ודו,
אגרוף ,היאבקות מכל סוג ,הרמת משקולות ,סייף ,קרב-רב ,ספורט חורף (החלקה או
גלישה באתרי סקי) ,שיט בסירת מרוץ ,גלישה באמצעות אופנוע שלג.
למען הסר ספק יובהר ,כי בנוסף לכל תנאי ,חריג או סייג המפורטים לעיל ,חבותו של
המבטח כפופה גם לכל הגבלה ,חריג ,סייג ותנאי כמפורט בפרק ה תנאים וחריגים
כלליים לכל פרקי הפוליסה אלא אם וככל שבוטלו מפורשות במסגרת הרחב זה.

פרק ח'  -הרחבים נוספים לפוליסה
א .הרחב ספורט חורף
אם צוין במפרט כי הרחב זה בתוקף למבוטח מסוים ,אזי יהיו תנאי ההרחב לגביו כדלקמן:
חבות המבטח לפי כיסוי זה מותנית בכל אלה:
 הכיסוי צוין מפורשות במפרט הפוליסה; מקרה הביטוח חל במסגרת התקופה שתאריכי תחילתה וסיומה מצוייניםבמפרט הפוליסה (להלן" :תקופת הכיסוי").

 .1מקרה הביטוח
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אירוע רפואי שקרה למבוטח במהלך השתתפותו ב"ספורט חורף" כהגדרתו בפרק זה.

 .2הכיסוי

על אף האמור בחריג  15לפרק ט' ,המבטח ישלם למבוטח תגמולי ביטוח בגין קרות מקרה
הביטוח עד לסכום גבול האחריות לכיסוי זה ובניכוי השתתפות עצמית  -הכל בהתאם
לפירוט המופיע ב"דף תמצית הכיסויים".
לצורך הרחב זה " -ספורט חורף" הוא פעילויות ספורט באתר סקי ,לרבות גלישה או החלקה
על קרח או שלג ,בעזרת מגלשיים ,סנובורד ,אופנוע שלג או מגלשת שלג ,ולרבות שימוש
במתקני אתר סקי בקשר עם פעילות הספורט (שימוש ברכבל וכיו"ב).

 .3תנאים לכיסוי

הכיסוי על פי הרחב זה יינתן בהתקיים כל אלה:
 3.1הכיסוי לספורט חורף נרכש ע"י המבוטח טרם יציאתו לחו״ל ומקרה הביטוח אירע
בתקופת הכיסוי.
 3.2אתר הסקי בו קרה מקרה הביטוח הינו אתר מפוקח ומאושר כאתר סקי ע״י
הרשויות המוסמכות במדינה בה הוא נמצא ,והפעילות במהלכה קרה מקרה
הביטוח בוצעה בשעות המותרות ובמסלולי הגלישה המיועדים לכך.

 .4חריגים

המבטח לא יכסה מקרה ביטוח הנובע או קשור לאחד מאלה:
 4.1פעילות המבוטח תמורת שכר ו/או פעילות תחרותית ו /או מקצועית ו /או
במסגרת קבוצת ספורט או אגודת ספורט.
 4.2מעשה מכוון של המבוטח שהינו בניגוד להנחיות אתר הסקי.
למען הסר ספק יובהר ,כי בנוסף לכל תנאי ,חריג או סייג המפורטים לעיל ,חבותו של
המבטח כפופה גם לכל הגבלה ,חריג ,סייג ותנאי כמפורט בפרק התנאים וחריגים כלליים
לכל פרקי הפוליסה אלא אם וככל שבוטלו מפורשות במסגרת הרחב זה.

ב .הרחב מחשב נייד
אם צוין במפרט כי הרחב זה בתוקף למבוטח מסוים ,אזי יהיו תנאי ההרחב לגביו כדלקמן:
חבות המבטח לפי כיסוי זה מותנית בכל אלה (במצטבר):
 הכיסוי צוין מפורשות במפרט הפוליסה; מקרה הביטוח אירע במסגרת תקופת הביטוח הנקובה במפרט הפוליסה (להלן:"תקופת הכיסוי").

 .1מקרה הביטוח

נזק תאונתי או אובדן למחשב נייד בחו״ל בשעה שהיה תחת השגחה.
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לצורך הרחב זה " -מחשב״ משמעו מחשב אישי נייד שהינו בבעלות המבוטח ,לרבות אייפד,
מיני אייפד וטאבלט למיניהם ,אך לא מכשיר טלפון סלולארי או מכשיר סלולארי חכם
ולא התוכנות והאפליקציות שהיו מותקנות עליו ,הדיסקים שהיו בתוכו ,הקבצים שהיו
שמורים עליו ,התיק שבו נישא או כל התקן שחובר אליו או היה בסמוך אליו ואינו חלק
אינטגראלי מן המחשב בעת רכישתו מן היצרן.

 .2הכיסוי

2.1

2.2
2.3

המבטח ישפה את המבוטח בעלות הנזק או האובדן שנגרמו לו בשל קרות מקרה הביטוח
לפי ערכו הממשי של המחשב לאחר ניכוי בלאי עד לסכום גבול האחריות לכיסוי זה
ובניכוי השתתפות עצמית  -הכל בהתאם לפירוט המופיע ב"דף תמצית הכיסויים".
במקרה בו המחשב נגנב כאשר היה באחריות מוביל או מתא מטען של רכב או
מתא לשמירת חפצים  -גבול האחריות הינו כנקוב בדף תמצית הכיסוי למקרים
אלו.
המבטח יוכל ,לפי שיקול דעתו ,לבחור את דרך השיפוי :תשלום ערך הנזק או האובדן
במזומן ,תיקון המחשב או מתן מחשב תחליפי מאותו סוג ואיכות.

 .3תנאים לכיסוי

הכיסוי על פי הרחב זה יינתן בהתקיים כל אלה:
 3.1המבוטח רכש את המחשב לפני צאתו מישראל.
 3.2במקרה שהמחשב היה באחריות מוביל  -המבוטח המציא למבטח אישור בכתב
מהמוביל (שדה התעופה ,חברת תעופה ,אנייה ,חברת הסעות וכיו״ב) לפיו המבוטח דיווח
לו על האובדן .על האישור לכלול את מועד ונסיבות האירוע ,תאריך הדיווח ועמדת המוביל
ביחס לפיצוי המבוטח.
 3.3בכל מקרה אחר  -המבוטח ימציא למבטח אישור ו/או דוח משטרתי בכתב מהמדינה
בה אירע מקרה הביטוח לפיו המבוטח דיווח להם על האובדן .על האישור לכלול את מועד
ונסיבות האירוע ואת תאריך הדיווח.

 .4חריגים

החריגים המנויים בסעיפים  4.2.1עד  4.2.6בפרק הכבודה יחולו על הרחב זה.
למען הסר ספק יובהר ,כי בנוסף לכל תנאי ,חריג או סייג המפורטים לעיל ,חבותו של
המבטח כפופה גם לכל הגבלה ,חריג ,סייג ותנאי כמפורט בפרק "תנאים וחריגים כלליים
לכל פרקי הפוליסה״ אלא אם וככל שבוטלו מפורשות במסגרת הרחב זה.

 .5גבול אחריות

גבול האחריות להרחב זה הינו עד לגבול האחריות כנקוב בדף תמצית הכיסויים.

 .6השתתפות עצמית
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סכום ההשתתפות העצמית הנקוב להרחב זה בדף תמצית הכיסויים.

פרק ט'  -תנאים כלליים וחריגים לכל פרקי
הפוליסה ,לרבות ההרחבים שנרכשו (ככל
שנרכשו)
תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה:

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

פוליסה זו תכסה כל מבוטח אשר הופק לו מפרט על שמו ,גם במקרה בו גיל המבוטח
ו/או תקופת הביטוח אינם תואמים את טווח הגילאים ו/או תקופות הביטוח הניתנות
לרכישה לפי פוליסה זו (כמפורט בדף תמצית הכיסויים) ,ו/או שהמבוטח אינו תושב
ואזרח ישראל .האמור בסעיף זה הינו למעט מקרה בו המבוטח מסר לחברה בעט
רכישת הביטוח מידע שאינו נכון ביחס לגילו ו/או לתקופת הנסיעה ו/או להיותו
תושב ואזרח ישראל ,והמבטח לא היה מקבלו לביטוח אילו נמסר לו המידע הנכון
גם בדמי ביטוח גבוהים יותר והכל בכפוף לסעיפים  6,7ו 8-לחוק חוזה הביטוח.
פוליסה זו ניתנת לרכישה רק בישראל ,בטרם יציאת המבוטח לחו״ל.
על המבוטח להודיע למבטח מוקדם ככל האפשר לאחר כל מקרה ביטוח ,כולל מקרה
חוזר ,אשר עשויים להוביל לתביעה לפי פוליסה זו.
על המבוטח להודיע על כל צו ,זימון לדין או כתב אישום בקשר עם מקרה ביטוח ,אשר
המבוטח מודע לקיומם ,וכן להעביר למבטח מיידית כל דבר שנמסר לו בנוגע לתביעה
כאמור ,לרבות עותק המסמכים הנזכרים לעיל.
המבטח זכאי לנהל את ההגנה וליישב כל הליך הנובע מחבות לפי פוליסה זו במקום
המבוטח והכל בכפוף לסעיף  3.2בפרק ה.
המבטח רשאי לנהל הליכים על חשבונו ולטובתו ,לרבות בשם המבוטח ,על מנת לגבות
כל תשלום ששילם המבטח לפי פוליסה זו לכל גורם שהוא.
אין המבוטח ,או כל אדם אחר מטעמו ,רשאים לנהל משא ומתן ,לקבל או לדחות כל
תביעה ללא הסכמת המבטח מראש ובכתב ,או לוותר על זכות הקיימת למבטח כנגד
צדדים שלישיים.
המבטח לא יהיה אחראי לעצם קיומם של השירותים הרפואיים ,מתן השירותים ,איכותם,
כמותם או תוצאות נתינתם .כמו כן המבטח לא יהיה אחראי בכל מקרה בו נמנע המבוטח
מלבקש ו/או מלקבל סיוע רפואי.
על המבוטח והמלווה מוטלת החובה לפעול להקטנת נזקם ככל שניתן באופן סביר בקשר
עם מקרה הביטוח.
היה ועל מקרה ביטוח קיים כיסוי ביטוחי אחר ו/או נוסף ,לרבות ביטוח שניתן בחינם ,על
המבוטח להודיע על קיומו למבטח מיד עם היוודע לו על כך ,ולמבטח תהא זכות חזרה
כלפי המבטחים האחרים לגבי סכום הביטוח החופף.
כל תשלום למבוטח על פי פוליסה זו יבוצע במטבע ישראלי לפי שער החליפין היציג של
המטבע הנוגע לעניין כפי שפורסם על ידי בנק ישראל העדכני ביותר ביחס למועד סילוק
תביעת המבוטח על ידי המבטח.
השתתפות עצמית ,ככל שנקבעה בפוליסה זו ,חלה על כל מבוטח בנפרד ,בגין כל תביעה
ותביעה בנפרד ,ובגין כל פרק או כיסוי בנפרד .המבטח יכסה את הנזק רק מעבר לסכום
זה ועד לסכום הביטוח או גבול האחריות שננקב בדף תמצית הכיסויים לפוליסה זו ,לפי
העניין.
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.13

.14

.15

.16

.17
.18

בוטלה הפוליסה על ידי המבוטח ,טרם תחילת תקופת הביטוח ,יושבו למבוטח דמי
הביטוח למעט דמי הביטוח עבור היום הראשון .ביטול פוליסה לאחר תחילת תקופתה
יוכל להיעשות רק ביחס לתקופה שלא נוצלה ובכפוף לאי הגשת תביעה מכוח הפוליסה.
במצב כזה יושבו למבוטח דמי הביטוח היחסיים לתקופה המבוטלת ,ובלבד שדמי הביטוח
שיוותרו בידי המבטח לא יפחתו מדמי הביטוח עבור  30ימי כיסוי לרבות דמי הביטוח עבור
הרחבים  -אם נרכשו וצוינו במפרט הפוליסה.
המבטח רשאי לבטל את הפוליסה במקרה בו מסר המבוטח למבטח בעת רכישת
הפוליסה מידע כוזב בעניין מהותי .בסעיף זה "עניין מהותי"  -כל עניין שאם היה יודע
המבטח מלכתחילה את המצב לאשורו לא היה מאשר את הפוליסה וכך היה עושה גם
כל מבטח סביר ,והכל בכפוף לסעיפים  6,7ו 8-בחוק חוזה ביטוח התשמ"א 1981-בדבר
חובת הגילוי ,תוצאות אי הגילוי ושלילת התרופות להן זכאי המבטח במקרה של אי גילוי.
כל עוד לא הסתיימה תקופת הביטוח המקורית ,רשאי המבוטח לבקש מהמבטח להאריך
את תקופת הביטוח ,עד למשך התקופה המרבית האפשרית בפוליסה זו ,בכפוף להצהרת
המבוטח בכתב כי לא חל שינוי לרעה במצבו הבריאותי מיום יציאתו את ישראל ועד
למועד הגשת הבקשה להארכה ו/או לא אירע מקרה ביטוח לפי פוליסה זו ,לפי העניין,
והכל בכפוף להסכמת המבטח ולתשלום פרמיה מתאימה.
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסה זו הנה  3שנים מיום
קרות מקרה הביטוח בהתאם לסעיף  30לחוק חוזה הביטוח התשמ"א .1981-תקופת
ההתיישנות לפי פרק צד שלישי הינה  7שנים בהתאם לסעיף  70לחוק חוזה הביטוח
התשמ"א 1981-ובהתאם לחוק ההתיישנות .עבור מבוטח קטין התקופות המנויות לעיל
יחלו בהגיעו לגיל .18
כל הליך משפטי על פי פוליסה זו ,או הנובע ממנו ,יידון על פי דיני מדינת ישראל ומקום
השיפוט הבלעדי בכל הליך כזה יהיה אך ורק בבית משפט ישראלי.
למען הסר ספק ,מובהר כי בכל אחד מהפרקים ו/או הכיסויים ו/או ההרחבים בפוליסה
זו יהא למונח "מקרה הביטוח״ המשמעות שניתנה לו באותו פרק/כיסוי או הרחב בלבד.

חריגים לכל פרקי וכיסויי הפוליסה ,לרבות ההרחבים ,אלא אם
בוטלו או שונו במפורש במסגרת אותו כיסוי
מבלי לפגוע בחריגים הקבועים בכל פרק ו/או כיסוי ו/או הרחב בפוליסה זו ,המבטח לא
ישלם תביעה הנובעת או קשורה למקרים הבאים אלא אם אותו חריג בוטל במפורש
במסגרת כיסוי מסוים:
נזק או אובדן תוצאתי מכל סוג שהוא.
.1
נזק או אובדן כתוצאה מפעולה מלחמתית ו/או פעולת טרור ,מלחמת אזרחים ,או
.2
פעולת רשות במקום הימצאו של המבוטח בחו״ל מכוח הדין שם.
השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה משטרתית ,מחתרתית ,פרעות,
.3
מהומות ,מרד ,חבלה ,הפגנה או פעולה לא חוקית ביודעין.
כל אירוע הנובע ממעצר ,עיכוב ,מאסר או ניהול הליכים משפטיים בידי הרשויות
.4
בחו״ל ,למעט שיפוי המבוטח בגין הוצאות משפטיות בהתאם לתנאי כיסוי
"הוצאות משפטיות" בפרק ג' ו/או בהתאם לכיסוי "אחריות כלפי צד שלישי"
בפרק ה'.
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.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

.12
.13
.14

.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

איבוד לדעת או ניסיון לכך ,ו/או פגיעה עצמית מכוונת ו/או חשיפה עצמית לסכנה
ללא צורך.
נזקים שנגרמו במישרין או בעקיפין על ידי קרינה מייננת מכל סוג שהוא ,וכן זיהום
רדיואקטיבי מדלק גרעיני או מכל פסולת גרעינית הנגרמת כתוצאה משריפת
דלק גרעיני.
נזקים שנגרמו כתוצאה מנטילת סמים וכן נזקים שנגרמו תחת השפעתם.
כל תביעה עקב אירוע רפואי ,היה והמבוטח או מלווהו ,לפי העניין ,נסעו בניגוד
לעצת הרופא בישראל.
כל תביעה שקשורה או נובעת ממצב רפואי קיים (כהגדרתו בפרק ההגדרות
בפוליסה) ,למעט טיפול חירום לשיניים בחו״ל.
טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי.
כל תביעה הנובעת מ:
 11.1מצב של חרדה ,דיכאון ,הפרעה במערכת העצבים או הפרעה נפשית.
 11.2אלימות מילולית.
 11.3טיפולי פוריות.
 11.4טיפול תרופתי מניעתי למחלת איידס.
 11.5השתלת איבר או איברים.
 11.6ניתוחי הרזייה למיניהם.
תרופות ניסיוניות אשר לא אושרו על ידי הרשות המוסמכת ו/או טיפול תרופתי
מונע במסגרת שירות רפואה מונעת.
טיפול בוויטמינים ו/או חיסונים.
אירוע רפואי כתוצאה מתאונת דרכים כאשר המבוטח ידע או יכול היה להניח
באופן סביר שלנהג הרכב אין רישיון מקומי תקף לארץ האירוע ,ובמקרה של נהג
שאינו מקומי  -רישיון ישראלי תקף ו/או רישיון בינלאומי תקף לסוג הרכב בו
נהג ,גם אם בארץ האירוע אין צורך ברישיון נהיגה בכלי הרכב .בכל מקרה ישלם
המבטח בגין תאונת דרכים המכוסה לפי פוליסה זו רק מעבר לכיסוי לפי ביטוח
נזקי הגוף שבמדינת האירוע .למען הסר ספק יובהר ,כי סעיף זה אינו מרחיב את
אחריות המבטח לפי הפוליסה מעבר לסכומים וההגבלות המצוינים בה במפורש.
השתתפות בפעילויות ספורט חורף לרבות גלישה ו/או החלקה על קרח או שלג
(אלא אם נרכש הרחב ספורט חורף ובכפוף לתנאי ההרחב).
פעילות בשכר ו/או פעילות תחרותית לרבות פעילות ספורט תחרותית ו/או
מקצועית ו/או פעילות במסגרת קבוצת ספורט או אגודת ספורט.
אירוע רפואי שנגרם כתוצאה ממשלח יד של המבוטח הכרוכה בעבודת כפיים ו/
או עבודה פיזית.
כל תאונה הנופלת בגדר אחריות המעביד על פי הדין הישראלי.
שימוש בנשק.
חטיפת המבוטח מכל סיבה שהיא ,לרבות שלילת חירותו בכל דרך אחרת.
השתתפות המבוטח במירוצים מכל סוג בין חוקיים ובן שאינם חוקיים.
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פרק י'  -הגשת תביעה
.1

בהקדם האפשרי לאחר קרות מקרה ביטוח על המבוטח להמציא למבטח את כל
המסמכים הנוגעים למקרה הביטוח ונדרשים לבירור חבותו של המבטח ,לרבות חתימה
על "טופס ויתור על סודיות רפואית" במקרים הרלוונטיים ,ו/או פרטים אחרים אשר
המבוטח יתבקש להמציא למבטח לפי דרישת המבטח.

.2

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,ימציא המבוטח למבטח גם את המסמכים הבאים:
 2.1טופס תביעה מלא וחתום.
 2.2אישור בקשר לקיומם או העדרם של ביטוחים נוספים.
 2.3ביחס לכל תביעה מכוח כל פרק ו/או הרחב ו/או כיסוי בפוליסה ,גם את המסמכים
המפורטים להלן בקשר עם אותו פרק וכל מסמך אחר שיידרש למבטח לשם
בירור חבותו ויתבקש מן המבוטח או אחר מטעמו לשם כך.

.3

תביעה לפי פרק הוצאות רפואיות:
 3.1אשפוז בבית חולים  -טופס אשפוז ,סיכום מחלה מבית חולים בו אושפז המבוטח
בו מצוינים מועדי האשפוז ,סיבת האשפוז (אבחנה רפואית) קבלות וחשבוניות של
עלויות האשפוז.
 3.2הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז (לרבות טיפול חירום שיניים או בדיקת אבחון
ראשוני של היריון)  -מסמך של הרופא המטפל הכולל אבחנה רפואית ,סיבת
הטיפול ותולדות המחלה .אם הטיפול נעשה בשלבים ,יש לפרט כל טיפול בנפרד
וסיבתו .אישור על תשלום ע״י קבלות /או חשבוניות.
 3.3רכישת תרופות  -מרשם רופא על הצורך ברכישת תרופות עקב אירוע רפואי,
בצירוף קבלות ו/או חשבוניות.
 3.4הוצאות העברה לבית חולים (יבשתי ימי או אווירי)  -קבלות של עלויות ההעברה.
במקרים של העברה שאינה יבשתית  -גם אישור רפואי המפרט את הצורך
בהעברה בדרך שבוצעה.

.4

תביעה לפי פרק קיצור או ביטול נסיעה:
התעודות והמסמכים הרשמיים ו/או הרפואיים המוכיחים את זכאותו של המבוטח ,לרבות
אישורי משרד נסיעות ,קבלות על תשלום או אישורים על פיקדונות ,אישורי הזמנות ,אישורי
חברת התעופה  /שיט ,אישורים בדבר חיובים כספיים ששולמו ושלא ניתן לקבלם בחזרה וכד'.
תביעה לפי פרק הכבודה:
מסירתו למבטח של דו״ח רכוש לפי טופס שיישלח למבוטח לאחר פתיחת תביעה אצל
המבטח; הוכחות לרכישתם ו/או קיומם של הפריטים שאבדו או נגנבו וכן:
 5.1במקרה שהכבודה הייתה באחריות מוביל  -גם אישור מהמוביל על מועד ונסיבות
האירוע ועמדת המוביל ביחס לפיצוי המבוטח.
 5.2במקרה של אבידה או גניבה  -גם אישור או דוח משטרה מהמדינה בה קרה
האובדן או הגניבה.
תביעה לפי פרק הוצאות מיוחדות לתרמילאים (תשלומי סטודנט) :כל המסמכים
הרשמיים המוכיחים את זכאות המבוטח לפיצוי לרבות אישור ממוסד הלימודים על גובה
שכר לימוד ,אישור על הפסד לימודים ,חוזה שכירות וכיו״ב.

.5

.6
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דף תמצית הכיסויים -
תכנית ביטוח זו מיועדת לתרמילאים ,לתקופה של עד 365
ימים ,אשר גילם אינו מעל  60שנים.
הכיסוי לפי
פרקים

סעיף
בפרק

פרק א' -
קיצור/ביטול
נסיעה

2

פרק ב'
 הוצאותרפואיות

2.3
2.1
2.5
2.2
1.2
1.1
1.3

קיצור נסיעה
(מגבלה לכרטיס נסיעה)
ביטול נסיעה
(מגבלה לכרטיס נסיעה)
סך כל גבול האחריות לפרק
ההוצאות הרפואיות
הוצאות העברת נפגע לבית החולים
הוצאות אשפוז בחו"ל
הוצאות הטסה רפואית
הוצאות רפואיות בחו"ל שלא
בעת אשפוז
טיפלי חירום לשיניים
בדיקת אבחון ראשוני של היריון
טיפולי פיזיותרפיה בחו"ל עקב תאונה

$7,000
(עד  $2,000לכרטיס טיסה)
$5,000
(עד  $2,000לכרטיס טיסה)
$1,500,000

2.6.1

3
2.2
2.1

הוצאות משפטיות
נכות צמיתה מתאונה
מוות כתוצאה מתאונה (למבוטח
מעל גיל )18

2.7

2.8
2.9

פרק ד' -
תאונות
אישיות

מהות הכיסוי/ההחזר הכספי

גבול האחריות

הוצאות כרטיס טיסה לאחר סוף
תקופת הביטוח (למבוטח)
הוצאות שהייה נוספת בבית מלון
לאחר סוף תקופת הביטוח (למבוטח)
הוצאות כרטיס טיסה לאחר סוף
תקופת הביטוח (למלווה)
הוצאות שהייה נוספת בבית
מלון לאחר סוף תקופת הביטוח
(למלווה)
הטסת בן משפחה קרוב לחו"ל
הוצאות העברת גופת המבוטח
לישראל
הוצאות קבורה בחו"ל
הוצאות מילוט (החזר כרטיס טיסה)
הפסד תשלומי סטודנט

2.6.2

פרק ג' -
הוצאות
מיוחדות

גבולות האחריות עבור על מבוטח לכל נסיעה

2.10
1
2

כלול
כלול
כלול
כלול

בגבול
בגבול
בגבול
בגבול

אחריות
אחריות
אחריות
אחריות

השתתפות
עצמית עבור
כל מבוטח
לכל תביעה
30$

30$
ללא ה.ע

30$

$1,000
1,000$
$6,000

30$
30$
30$

$1,500

30$

$1,000

30$

$1,000

30$

$500

30$

$1,500
כלול בגבול אחריות

30$
ללא ה.ע

$5,000
$3,000
( $1,500מהם עד  $750הפסד
שכ"ל ועד $750 -הפסד שכ"ד)
$50,000
$25,000
$25,000

ללא ה.ע
ללא ה.ע
30$
30$
ללא ה.ע
ללא ה.ע
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הכיסוי לפי
פרקים

סעיף
בפרק

פרק ה' -
אחריות כלפי
צד שלישי
פרק ו' -
כבודה -
(למבוטח
עד גיל 18
 מחצית מןהסכומים
המפורטים)

2

פרק ז' -
הרחבים ללא
תשלום

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
א
ב

מהות הכיסוי/ההחזר הכספי

גבול האחריות

נזק לרכוש או לגוף של צד
שלישי

$100,000

השתתפות
עצמית עבור
כל מבוטח
לכל תביעה
ללא ה.ע

סך כל גבול האחריות לפרק
הכבודה
פריט בודד ,או סט של פריטים

$2,000

50$

גבולות האחריות עבור על מבוטח לכל נסיעה

חפצי ערך
שחזור מסמכים
תרמיל/מזוודה או תיק כולל תכולתו
ערך תרמיל/מזוודה/תיק או ארנק
גניבת כבודה
הרחב הוצאות איתור וחילוץ
הרחב הוצאות רפואיות עקב
ספורט אתגרי

 $200לפריט ועד  $300לסט
של פריטים
( $500לכל חפצי הערך)
$150
$300
$50
$400
$150,000
כלול בגבול אחריות
של פרק ב'

ללא ה.ע
50$

ללא ה.ע
ללא ה.ע

הרחבים נוספים אם נרכשו ומצויינים במפרט הפוליסה

30

פרק ח' -
הרחב ספורט
חורף

א

הרחב הוצאות רפואיות עקב
ספורט חורף (בתקופת הכיסוי
הנקובה במפרט)

כלול בגבול אחריות
של פרק ב'

ללא ה.ע

פרק ח' -
הרחב מחשב
נייד

ב

אובדן או גניבה נזק של מחשב
נייד
גניבה מתא מטען של רכב או תא
לשמירת חפצים או באחריות מוביל

$2,000

30$

$1,000

30$

