רשימה-מפרט לביטוח תאונות אישיות

שם בעל הפוליסה

:

מדרשת שדה בוקר בנגב ו/או גופים בשליטת המדרשה

המבוטח

:

חברי דירקטוריון המדרשה בעת פעילותם אצל בעל הפוליסה
בכל מקום שהוא

כתובת להודעות

:

שדה בוקר  ,1שדה בוקר 84993

1.4.2011 - 31.3.2012
:
תקופת הביטוח
_____________________________________________________________________
-

מס' מבוטחים

) 6לפי הרשימה המצורפת לעיל(

סכומי הפיצויים ליחידת כיסוי -
למקרה מוות
למקרה נכות תמידית
למקרה אי כושר עבודה
המוטב

:

$ 100,000
$ 100,000

$ 600

המבוטח אשר על גופו נערך הביטוח או יורשיו החוקיים.

הרחבות שבמפרט זה באות לשפר את תנאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להרחבות שבמפרט זה יגבר הנוסח שלטובת
המבוטח.
הרחבות
.1
.2
.3
.4

:
בעל הפוליסה יהיה רשאי לרכוש עד  10יחידות כיסוי למבוטח.
הכיסוי כולל סיכון מלחמה פאסיבית.
הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות חילוץ ,שכירת אמבולנסים וצוותים
רפואיים ,שכירת ציוד עזר ,הוצאות להובלת פצוע לטיפול רפואי וממנו ,בנוסף
לסכומי הביטוח הנקובים ברשימה ובתנאי שחבות המבטח לא תעלה על .$ 7,500
בקרות מקרה הביטוח היה וייגרמו למבוטח הוצאות רפואיות יפוצה המבוטח
בהוצאותיו עד לסך .$ 1,500
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רשימת חברי הדירקטוריון:
.1
.2
.3
.4
.5

משה שליט;
נורית שניט;
עמוס דגני;
יהושע ידלין;
משה דובדבני;
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פוליסה לביטוח תאונות אישיות לדירקטורים
הואיל והמבוטח אשר שמו ומשלוח ידו פורטו ברשימה )הנקרא להלן
חברה לביטוח בע"מ )הנקראת להן "המבטח"(
"המבוטח"( פנה אל
על מנת לבטח עצמו מפני הסיכונים המפורטים בפוליסה ו/או ברשימה אם
יארעו לו במשך תקופת הביטוח ,והתחייב לשלם את דמי הביטוח הנקובים
ברשימה.
על כן מעידה פוליסה זו כי בכפוף לכל התנאים ,הסייגים וההוראות
שבפוליסה ישלם המבטח למבוטח או לבאי כוחו החוקיים תגמולי ביטוח
בהתאם למקרה הביטוח כהגדרתו בפוליסה וזאת בגובה הסכומים המפורטים
ברשימה.
 .1העובדים המבוטחים
חברי דירקטוריון – מוסכם ומוצהר כי הביטוח לפי פוליסה זו מכסה תאונות לחברי
הדירקטוריון שאירעו תוך כדי ו/או בגין ו/או בקשר עם ו/או מחמת פעולתם כחברים
בדירקטוריון.
 .2הגדרות
מקרה הביטוח הוא:
פגיעה גופנית בלתי צפויה כתוצאה מתאונה שנגרמה במישרין על ידי סיבה חיצונית אשר בלי
תלות בגורם אחר היוותה את הסיבה לאחד מאלה:
 .Iמותו של המבוטח או נכותו בתנאי שהמוות או הנכות נגרמו תוך שנים עשר חודשים
מתאריך קרות מקרה הביטוח.
או
 .IIאי כושרו הזמני של המבוטח לעסוק בעבודתו ,במקצועו או במשלח ידו  ,או להתמסר להם
בצורה כלשהי ,באורח מלא או חלקי.
 .3נכות -
אובדנו של איבר בשל הפרדתו הפיזית מן הגוף או אובדן מוחלט או חלקי של כושר פעולתו
הפונקציונאלית של איבר מאברי הגוף.
נכות מלאה צמיתה  -נכות מלאה תמידית שתיקבע על פי המבחנים הקבועים לכך בפרק זה.
נכות חלקית צמיתה  -נכות חלקית תמידית שתיקבע על פי המבחנים הקבועים לכך בפרק זה.
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 .4סייגים לחבות המבטח
ביטוח זה אינו מכסה מוות ,נכות או אי כושר לעבודה שנגרמו למבוטח על ידי או
כתוצאה מאחד או יותר מאירועים אלה:
 .4.1איבוד לדעת או ניסיון לכך ,הריון או לידה ,טירוף הדעת ,פגיעה עצמית מכוונת ,פעולה או
השפעה של סמים או תרומות שהשימוש בהם אסור על פי דין שלא נרשמו ע"י רופא
מוסמך.
 .4.2ליקוי גופני או מחלה כלשהי שהיה למבוטח קודם למקרה הביטוח .סייג זה
לא יחול לגבי החמרה בנכות קיימת שנגרמה עקב מקרה הביטוח.
 .4.3השתתפות בתרגילים או בפעילויות צבאיות או טרום צבאיות כלשהן ,למעט תאונה בזמן
שרותו הצבאי של המבוטח במילואים שאינה תוצאה של השתתפות בתרגילים או
בפעילויות צבאיות.
 .4.4הימצאותו של המבוטח במהלך טיסה בכלי טיס חד מנועי או בכלי טיס שהטסתו אינה
כדין או כטייס או כאיש צוות בכלי טייס כלשהו.
 .4.5ליקוי גופני כלשהו שהיה למבוטח קודם למקרה הביטוח.
 .4.6תאונה כלשהי ,אם ארעה בתקופה שבגינה זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח על פי הפוליסה,
אם נגרמה התאונה כתוצאה מנכות שבגינה זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח כאמור.
 .4.7חומר גרעיני מלחמתי ,קרינה מיננת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או
מפסולת גרעינית כלשהי ,מבעירת דלק גרעיני .למטרת סעיף זה בלבד – "בעירה"
תכלול תהליך כלשהו של בקוע גרעיני המכלכל את עצמו.
 .4.8מחלה כלשהי שחלה בה המבוטח ,לא תחשב )לצורך פרק זה כתאונה(.
 .5תשלום תגמולי הביטוח
 .5.1מוות  -במקרה ביטוח שבו נגרם מותו של המבוטח ,ישלם המבטח למוטב ששמו
נקוב ברשימה ובהעדר קביעת מוטב על ידי המבוטח ,ליורשיו החוקיים – את סכום
הביטוח הנקוב ברשימה למקרה מוות ,אולם אם שולמו למבוטח עקב אותו מקרה
ביטוח תגמולי ביטוח בגין נכות מלאה צמיתה ,או נכות חלקית צמיתה ,ישלם
המבטח במותו של המבוטח רק את ההפרש ,אם יש כזה ,שבין הסכום המגיע לפי
סעיף זה לבין הסכום ששולם כאמור בגין נכות צמיתה.
 .5.2נכות מלאה צמיתה  -במקרה ביטוח שבו נגרמה למבוטח נכות מלאה צמיתה
כהגדרתה בפרק זה ,ישלם המבטח את סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה נכות
מלאה וצמיתה.
 .5.3נכות חלקית צמיתה  -תגמולי הביטוח שישולמו עקב נכות חלקית צמיתה יהיו
בשיעור אחוז הנכות שתיקבע למבוטח ,מתוך סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה
של נכות מלאה וצמיתה.
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 .6חישוב תגמולי הביטוח לאי כושר עבודה
 .6.1אי כושר מלא זמני  -במקרה ביטוח שבו נגרם למבוטח אי כושר מלא לעבודה ישלם
המבטח למבוטח את סכום הנקוב ברשימה כפיצוי שבועי בשל אי כושר מלא לעבודה
החל מהיום הרביעי שלאחר קרות מקרה הביטוח וכל עוד נמשכת תקופת אי הכושר
כאמור ,וזאת בכפוף לפוליסה זו .
 .6.2אי כושר חלקי זמני  -לא ישולמו פיצויים עקב אי כושר זמני חלקי לעבודה אלא אם
נפגע כושרו של המבוטח לבצע עבודתו בשיעור העולה על  .25%נקבעה למבוטח
תקופת זמן שבה הוגבל כושרו לעבודה בשיעור העולה על  ,25%ישלם המבטח
פיצויים שבועיים כשיעור אי-כושרו מסכום הפיצוי השבועי הנקוב על פי פוליסה זו
בגין אי-כושר מלא לעבודה.
 .7התאריך הקובע -
 .7.1לצורך פוליסה זו ייחשב תאריך קרות מקרה הביטוח כתאריך שבו נבדק המבוטח
לראשונה על ידי רופא מוסמך.
 .7.2התקופה שבגינה ישולמו תגמולי ביטוח לפי סעיפי משנה ) (1ו – ) (2לעיל ,בין בנפרד ובין
ביחד ,לא תעלה על תקופה של  24חודשים רצופים מיום קרות מקרה הביטוח.
 .7.3קרה מקרה הביטוח וקבע רופא מוסמך שהמבוטח כשר לחזור לעיסוקיו הרגילים
)כהגדרתם ברשימה( ותוך זמן סביר לאחר מכן נקבעה מבוטח שוב תקופה של אי  -כושר
לעבודה הנובעת חד – משמעית ממקרה הביטוח ,לא תחשב אותה תקופת ביניים שבה
נקבע שהמבוטח כשר לעיסוקיו הרגילים כהפסקה ברצף תקופת התביעה ,בתנאי שרופא
מוסמך יאשר סבירות התפתחות רפואית זו.
תגמולי הביטוח למקרה כזה ישולמו על פי תנאי הפוליסה בהן קבע הרופא שהמבוטח
אינו כשיר לעבודה.
 .8תקופה מרבית לתשלום תגמולי ביטוח עקב אי כושר לעבודה  -על אף האמור לעיל לא תעלה
התקופה המצטברת שבגינה ישלם המבטח פיצויים שבועיים על פי פוליסה זו עקב מקרי
ביטוח שיארעו בתקופת הביטוח ,על  104שבועות ,בסך הכל כאמור לעיל ,בין שהפיצוי השבועי
הוא על בסיס אובדן מלא זמני של כושר עבודה ,בין שהוא על בסיס אובדן זמני/חלקי של
כושר עבודה.
 .9בדיקות רפואיות -
 .9.1בקרות מקרה הביטוח ,על המבוטח לפנות מיד אל רופא מוסמך ולפעול לפי הוראותיו.
 .9.2תביעה לתשלום תגמולי ביטוח תוגש בכתב בצירוף תעודת רופא.
 .9.3המבטח רשאי לדרוש מהמבוטח מפעם פעם ,לפי שיקול דעת ,להיבדק על ידי רופא
שיתמנה לשם כך על ידי המבטח ועל חשבונו.
 .9.4קביעת נכות צמיתה ,אם יש כזאת ,תעשה לא יאוחר מעשרה חודשים מיום קרות מקרה
הביטוח .תקופה זו ניתנת להארכה בהסכמתו המפורשת של המבטח.
 .9.5הוגשה תביעה עקב מותו של המבוטח יהיה המבטח רשאי לדרוש קיום בדיקה לאחר
המוות.
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 .10היקף מרבי של חבות המבטח על פי פרק א'  -שילם המבטח עקב מקרה ביטוח המגיעים
למלוא סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה מוות או למקרה נכות מלאה – הגבוה מבין
שני הסכומים – וזאת מבלי לכלול תגמולי הביטוח ששולמו עקב אי כושר זמני לעבודה –
יפקע תוקף הכיסוי על פי פרק א' של פוליסה זו.
 .11קביעת הנכות הרפואית –
דרגת נכות הרפואית שנגרמה למבוטח עקב מקרה ביטוח על פי פוליסה זו
.11.1
על פי המבחנים הרלבנטיים שנקבעו לפגיעה מהסוג הנדון בחלק א' אשר
תיקבע
לתקנה  11שבתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(
בתוספת
תשט"ז –  , 1956להלן בסעיף "המבחנים" )אין בקביעת נכות כאמור כדי להחיל על
פוליסה זו הוראה כלשהי מתוך חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו(.
לא פורטה הפגיעה במבחנים שנקבעו בחלק א' אשר בתוספת לתקנה 11
.11.2
שבתקנות
הביטוח הלאומי ,תקבע דרגת הנכות על ידי רופא מוסמך לפי הפגיעה הדומה לה,
מבין הפגיעות שנקבעו במבחנים.
הייתה למבוטח עילה לתביעה גם מהמוסד לביטוח לאומי עקב מקרה
.11.3
תחייב קביעה של המוסד לביטוח לאומי לגבי שיעור נכותו של המבוטח
הביטוח,
ממקרה הביטוח גם את הצדדים לפוליסה זו.
הנובעת
 .12הרחבים לפרק א' – מוסכם כי הכיסוי לפי פוליסה זו מורחב לכלול גם :
סיכון מלחמה פסיבי – מוסכם בזה ,כי הכיסוי לביטוח תאונות אישיות על פי
.12.1
פרק א' לעיל כולל גם סיכוני מלחמה פסיביים.
אי לכך יכלול מקרה הביטוח המוגדר בסעיף  2לעיל – מוות ונכות צמיתה ,בהתאם
לעניין וכהגדרתו לעיל שייגרמו למבוטח ע"י מלחמה ,פעולות אויב ,פיגועים חבלניים,
מעשי חבלה וטרור ,מלחמת אזרחים ,מרד ,מהומות אזרחיות ,התקוממות צבאית או
עממית ,מהפכה.
סייג – הרחב זה אינו מכסה את המבוטח בהיותו משרת בתפקיד כלשהו בצבא או
נוטל חלק פעיל בכל אירוע כאמור שבגינו ייגרם מותו או נכותו.
 12.2אוטם שריר הלב שיוכר כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי  -יחשב כתאונה על
פי פוליסה זו.
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תנאים כלליים
)תנאים החלים על כל פרקי הפוליסה(
 .1תחולת החוק  -הוראות חוק חוזה הביטוח תשמ"א  1981תחולנה בכל הקשור לפוליסה זו
ככל שיתחייב על פי העניין ,אלא אם כן הותנה אחרת בפוליסה זו ,לטובת המבוטח.
 .2הצמדת סכומי הביטוח –
 .2.1בסעיף זה "דולר" משמעו דולר של ארה"ב.
 .2.2פוליסות בדולרים – הואיל וסכומי הביטוח בפוליסות נקובים בדולרים ,הרי דמי הביטוח
עבור פוליסות אלו וכן חישובים לקביעת תגמולי הביטוח על פיה יעשו בדולרים.
 .2.3על אף האמור לעיל יהיה המבוטח רשאי לקבוע את סכומי הביטוח בשקלים צמודי דולר
ואז יהיה שער הדולר היציג המתפרסם ע"י בנק ישראל )להלן "שער יציג"( במועד תחילת
הביטוח ושער ההתאמה ,השער היציג הידוע ממועד תשלום תגמולי הביטוח לפי פוליסות
אלה.
 .2.4במקרה של פיגור בתשלום תגמולי הביטוח ,יהיה ניתן ,אם המבוטח ידרוש זאת ,להצמיד
את תגמולי הביטוח למדד מהמועד בו היה על המבטח לשלמם.
 .3תשלום דמי ביטוח ודמים אחרים -
 .3.1דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו ישולמו
כמוסכם בין הצדדים ,בסכומים ובמועדים שפורטו ברשימה.
 .3.2לעניין פוליסה זו דמי ביטוח הינם הפרמיה כולל הדמים המשתלמים למבטח ,וכן
המיסים וההיטלים ,הכל לפי הנקוב ברשימה.
 .3.3לא שולם במועדו סכום כלשהו המגיע על פי פוליסה זו מן המבוטח למבטח ,ישא
את הסכום שבפיגור ,הפרשי הצמדה לדולר ארה"ב ,גם ריבית פיגורים.
 .3.4לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך  15יום לאחר שהמבטח דרש בכתב
מהמבוטח לשלמו ,רשאי המבטח להודיע בכתב למבטחים כי הביטוח יתבטל כעבור 21
ימים נוספים ,אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן.
אם נקבע מוטב שאינו המבוטח ,והקביעה היתה בלתי חוזרת  ,רשאי המבטח לבטל
את הביטוח אם הודיע בכתב למוטב על הפיגור האמור והמוטב לא סילק את הסכום
שבפיגור תוך חמישה עשר ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.
 .3.5אין בביטול הביטוח לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור
המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור – וכן את הוצאות המבטח.
 .4תביעות -
 .4.1קרה מקרה הביטוח  ,על המבוטח להודיע בהקדם האפשרי למבטח.
 .4.2תביעה לתשלום תגמולי ביטוח תוגש למבטח בכתב ,בצירוף תעודת רופא.
 .4.3על המבוטח למסור למבטח ,תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך ,את המידע והמסמכים,
הפרטים והראיות שנדרשו על ידו לשם בירור חבותו.
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 .5המועד לתשלום תגמולי הביטוח -
 .5.1תגמולי הביטוח ישולמו תוך  30יום מהיום שהיו בידי המבטח המידע וכל המסמכים,
הפרטים והראיות שנדרשו על ידו לשם בירור חבותו.
 .5.2תגמולי הביטוח ישתנו בהתאם לשינויים בין המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה
הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום למבוטח.
 .5.3לתגמולי הביטוח תיווסף ריבית בשיעור הקבוע בחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א – 1981
מתום שלושים ימים מיום הגשת התביעה.
 .6מקדמות ע"ח תגמולי הביטוח -
 .6.1עלתה תקופת אי כושר לעבודה על  30ימים מתאריך קרות מקרה הביטוח ,יהיה
המבוטח ,או המוטב ,הכל לפי העניין ,זכאי לקבל מהמבטח מקדמה בתום כל שלושים
ימים על חשבון תגמולי הביטוח שיגיעו מהמבוטח עקב מקרה הביטוח.
 .6.2סכומים ששולמו למבוטח או למוטב מכוח סעיף קטן  6.1לעיל ,ינוכו מתגמולי
הביטוח הסופיים כשישולמו.
 .6.3חישוב הניכוי ייעשה תוך הצמדת המקדמה למדד או לשער המט"ח המוסכם,
מיום תשלום המקדמה עד יום תשלום תגמולי הביטוח הסופיים.
 .7זכות קיזוז  -המבטח יהיה רשאי לקזז מתגמולי הביטוח שישולמו עקב מקרה ביטוח כל סכום
שהמבוטח חייב לו .נקבעה למבוטח כתוצאה ממקרה הביטוח נכות צמיתה בין מלאה ובין
חלקית או שנגרם מותו עקב מקרה הביטוח יהיה המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח
שישלם את יתר דמי הביטוח המגיעים לו בגין פוליסה זו גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.
 .8ביטול הביטוח -
 .8.1המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול
דעתו ובלבד שההודעה על כך תישלח למבטח בדואר רשום לפחות  60יום לפני התאריך
בו יתבטל הביטוח .במקרה כזה ישאיר  ,ובמקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי-
הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח.
 .8.2מבלי לגרוע מזכויות המבוטח על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה זו,
רשאי המבטח לבטל את הביטוח לפי פוליסה זו בכל עת לפני תום תקופת הביטוח ,לפי
שיקול דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תישלח למבוטח בדואר רשום  90ימים לפחות לפני
התאריך בו תתבטל הפוליסה .במקרה כזה יהיה המבוטח זכאי להחזר דמי הביטוח
ששילם לחברה בעד התקופה שלאחר ביטול הפוליסה.
 .8.3אם המבטח יבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול
אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח ,ישלם המבטח למבוטח,
בעת החזר כאמור בסעיף קטן ב' את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג
ביטוח ביום הביטול ,יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.
 .9התיישנות  -תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח הן להגשת תביעה בחברה והן
להגשת תביעה בערכאות היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.
נמסרה תביעה או דרישה על פי הפוליסה למבטח ,תחול תקופת ההתיישנות מהיום בו דחה
המבטח ,בכתב ,את אחריותו על פי הפוליסה.
 .10גבולות גיאוגרפיים  -כוחו של הביטוח יפה בהימצא המבוטח בכל מקום בתבל ,אלא אם כן
הותנה אחרת ברשימה ,או בפרק זה או אחר של הפוליסה.
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 .11הודעות -
הודעה של המבטח למבוטח בכל הקשור לפוליסה תישלח לפי מענו האחרון הידוע
.11.1
למבטח .בהעדר הודעה בכתב מטעם המבוטח על שינוי מענו ,ייחשב כמענו האחרון הידוע
למבטח המען הרשום ברשימה.
.11.2
הודעה של המבוטח אל המבטח תשלח או תימסר בכתב למשרדי המבטח על פי
כתובתו המופיעה על גבי הפוליסה.
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