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 פיצוי חודשי בגין נכות תעסוקתית כתוצאה מתאונה -גילוי נאות 
  

 הותנאי פוליסההריכוז פרטים עיקריים על  -חלק א' 

 תנאים סעיף נושא

 שם הפוליסה .1 כללי
 )תכנית הביטוח(

 פיצוי חודשי בגין נכות תעסוקתית כתוצאה מתאונה 

( או מלא 25%-22%פיצוי למבוטח הנמצא במצב של אי כושר עבודה חלקי ) הכיסויים .2
 .(, כתוצאה מתאונה שאירעה בארץ או בחו"ל25% -)למעלה מ

שנים, לפי המוקדם  76כנקוב בדף פרטי הביטוח או עד הגיע המבוטח לגיל  משך תקופת הביטוח .3
 מביניהם.

 אין תנאים לחידוש אוטומטי .4

 אין תקופת אכשרה .2

כמפורט בדף פרטי הביטוח, למעט במקרה ביטוח שאירע עקב נזק לעמוד  תקופת המתנה .7
 ימים. 05השדרה שאינו שבר, בו תהיה תקופת ההמתנה בת 

 אין השתתפות עצמית .6

שינוי תנאי הפוליסה  .8 שינוי תנאים
 במהלך תקופת הביטוח

יום  75מראש של המפקח על הביטוח.  שינוי זה יכנס לתוקף בתום  באישור
 לאחר שמנורה מבטחים שלחה לבעל הפוליסה הודעה בכתב על כך.

 גובה דמי הביטוח .0 דמי ביטוח
 
 
 
 
 
 
 

 

 כמפורט בדף פרטי הביטוח. 
להלן טבלה כללית של  השתנות דמי הביטוח החודשיים לפי גיל עבור סכום 

ש"ח, ללא התחשבות במצב הבריאות ו/או סיכונים מיוחדים  1,555ביטוח של 
 הקשורים במבוטח מסוים:

 ימים 01 ימים 2 תקופת המתנה

 שלוש שנים שלוש שנים תקופת הפיצוי המירבית
 11.37 15.16 21 גיל כניסה

22 15.19 11.39 

23 15.24 11.43 

24 15.31 11.49 

25 15.41 11.56 

26 15.53 11.65 

27 15.67 11.75 

28 15.82 11.87 

29 16.00 12.00 

30 16.20 12.15 

31 16.41 12.31 

32 16.66 12.49 

33 16.93 12.70 

34 17.23 12.92 

35 17.56 13.17 

36 17.92 13.44 

37 18.32 13.74 

38 18.74 14.06 

39 19.20 14.40 

40 19.69 14.77 

41 20.23 15.17 

42 20.80 15.60 

43 21.41 16.06 

44 22.07 16.56 

45 22.79 17.09 

46 23.56 17.67 

47 24.39 18.29 

48 25.28 18.96 

49 26.26 19.69 

50 27.33 20.49 

51 28.50 21.38 

52 29.79 22.34 
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53 31.20 23.40 

54 32.75 24.56 

55 34.45 25.84 

56 36.32 27.24 

57 38.38 28.78 

58 40.65 30.49 

59 43.16 32.37 

60 45.94 34.46  

תקופת 
 מתנהה

 ימים 31 ימים 70

תקופת 
הפיצוי 

 שנתיים שנה המירבית
שלוש 
 שנתיים שנה שנים

שלוש 
 שנים

גיל 
 כניסה

21 5.71 8.32 9.85 4.39 6.40 7.58 

22 5.69 8.32 9.87 4.38 6.40 7.59 

23 5.68 8.34 9.91 4.37 6.41 7.62 

24 5.68 8.36 9.95 4.37 6.43 7.66 

25 5.69 8.40 10.02 4.38 6.46 7.71 

26 5.71 8.46 10.09 4.39 6.50 7.76 

27 5.73 8.52 10.18 4.41 6.55 7.83 

28 5.76 8.59 10.29 4.43 6.61 7.91 

29 5.80 8.67 10.40 4.46 6.67 8.00 

30 5.85 8.77 10.53 4.50 6.74 8.10 

31 5.90 8.87 10.67 4.54 6.82 8.21 

32 5.96 8.99 10.83 4.59 6.92 8.33 

33 6.04 9.13 11.01 4.64 7.02 8.47 

34 6.12 9.28 11.20 4.71 7.14 8.62 

35 6.21 9.44 11.42 4.78 7.26 8.78 

36 6.32 9.62 11.65 4.86 7.40 8.96 

37 6.43 9.82 11.91 4.95 7.56 9.16 

38 6.56 10.04 12.18 5.04 7.72 9.37 

39 6.69 10.27 12.48 5.15 7.90 9.60 

40 6.84 10.52 12.80 5.26 8.10 9.85 

41 7.00 10.80 13.15 5.39 8.31 10.11 

42 7.18 11.09 13.52 5.52 8.53 10.40 

43 7.37 11.41 13.92 5.67 8.77 10.71 

44 7.57 11.75 14.35 5.82 9.04 11.04 

45 7.79 12.11 14.81 5.99 9.32 11.39 

46 8.03 12.51 15.31 6.18 9.62 11.78 

47 8.29 12.94 15.85 6.38 9.95 12.19 

48 8.57 13.40 16.43 6.59 10.31 12.64 

49 8.88 13.91 17.07 6.83 10.70 13.13 

50 9.22 14.46 17.76 7.09 11.13 13.66 

51 9.59 15.07 18.53 7.38 11.60 14.25 

52 10.00 15.75 19.36 7.69 12.11 14.89 

53 10.45 16.48 20.28 8.04 12.68 15.60 

54 10.95 17.30 21.29 8.43 13.31 16.37 

55 11.51 18.19 22.39 8.85 13.99 17.22 

56 12.12 19.18 23.61 9.32 14.76 18.16 

57 12.80 20.28 24.95 9.85 15.60 19.19 

58 13.56 21.50 26.42 10.43 16.54 20.32 

59 14.42 22.86 28.05 11.10 17.59 21.58 

60 15.41 24.40 29.86 11.85 18.77 22.97  
 דמי ביטוח קבועים לפי גיל הכניסה לביטוח. מבנה דמי הביטוח .15
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שינוי דמי הביטוח במהלך  .11
 תקופת הביטוח

יום  75באישור מראש של המפקח על הביטוח.  שינוי זה יכנס לתוקף בתום 
 הפוליסה הודעה בכתב על כך לאחר שמנורה מבטחים שלחה לבעל

 במקרה של שינוי במקצועו, בעיסוקו או בתחביבו של המבוטח

ידי -תנאי ביטול הפוליסה על .12 תנאי ביטול
 בעל הפוליסה/המבוטח

 בכל עת בהודעה בכתב למנורה מבטחים.
 אין החזר דמי ביטוח בגין התקופה שבה היתה פוליסה זו בתוקף. 

ידי -תנאי ביטול הפוליסה על .13 
 מנורה מבטחים

 במקרה של אי תשלום דמי הביטוח בהתאם להוראות הפוליסה.
 בכל מקרה שבו על פי החוק רשאית מנורה מבטחים לבטל את הפוליסה.

 .תכנית הביטוח היסודיתבמועד סיום או ביטול 

החרגה בגין מצב רפואי  .14 חריגים
 קודם

 בנספח. ובנוסף, אם וכאשר הדבר צוין בדף פרטי הביטוח. 4כמפורט בסעיף 

סייגים לחבות מנורה  .12 
 מבטחים

 :החריגים המפורטים בסעיפים הבאים
 הפוליסה אינה מכסה אי כושר עבודה חלקי לעקר/ת בית. - 1.1סעיף 
 הפוליסה אינה מכסה מקרה ביטוח בתחום מדינת אויב. –  1.14 סעיף

או /אלימות מילולית ו  פגיעה, שהינה תוצאה של מובהר בזאת כי -1.24סעיף 
או פגיעה פסיכולוגית או /או כתוצאה מהשפעת אלימות מילולית ו /לחץ נפשי ו 

או הצטברות של פגיעות זעירות 5כל לחץ אחר שאינו פיזי, ו  או/אמוציונאלית ו
למקרה הביטוח, לא תיחשב  לאורך תקופה, הגורמות (טראומות-מיקרו)חוזרות 

 פי פוליסה זו.-כתאונה, ולא תכוסה על
 תקופת תשלום מירבית -1.35סעיף 
 3סעיף 

מקרה הביטוח אירע לפני תחילת תקופת הביטוח או לאחר תום תקופת  .3.1
 הביטוח.

מקרה הביטוח נגרם עקב תוצאה של השתתפות פעילה של המבוטח  .3.2
שב"כ  /צבא קבע  /מילואים  שירות/בא סדיר )צבפעולה של כוחות הביטחון 

כוחות המשטרה, לרבות פעילות מלחמתית, צבאית, תרגילים, ( מוסד/
 או טרום צבאיים מכל סוג שהוא. אימונים צבאיים

 טיפול רפואי או כירורגי של המבוטח. .3.3
בין אם המבוטח )מקרה הביטוח נגרם עקב התאבדות או ניסיון התאבדות  .3.4

תכוון, טירוף שהמבוטח גרם לעצמו במ , חבלה גופנית(שפוי ובין אם לאו
למעט )הדעת, הפרעות נפש ומחלות נפש, אלכוהוליזם, שימוש בסמים 

, שימוש בתרופות שלא נרשמו (בסמים רפואיים לפי הוראות רופא שימוש
 (. OTCלמעט תרופות )על ידי רופא מוסמך 

 הריון או לידה. .3.2
מביקוע , (גרעיני, כימי או ביולוגי)מקרה הביטוח נגרם מנשק לא קונבנציונלי  .3.7

רדיואקטיבי, קרינת רנטגן או קרינה מייננת,  גרעיני או היתוך גרעיני או זיהום
 תחליפים גרעיניים ופסולת גרעינית.

 .(בין כנהג ובין כנוסע)נסיעה ברכב דו גלגלי ממונע או טרקטורון  .3.6
מקרה הביטוח נגרם במישרין או בעקיפין ממעשה שאינו חוקי בו השתתף  .3.8

 המבוטח.
יס מכל סוג שהוא, אלא אם נמצא המבוטח כנוסע בכלי טייס טיסה בכלי טי .3.0

נוסעים, או בכלי טייס אזרחי  בקו תעופה סדיר ומוכר ומורשה להובלת
 מורשה כחוק המופעל על ידי מפעיל מוכר לטיסות שכר.

השתתפות פעילה של המבוטח בפעילות ספורט אתגרי . כדוגמת סקי  .3.15
מרוץ מכוניות, גלישת  ים,מים, ספורט חורף, רפטינג, רכיבה על סוס

מצוקים, טיפוס הרים, אגרוף, היאבקות וכל סוגי קרב מגע למיניהם, 
באוויר, צלילה, צייד ובנג'י ופעילויות ספורט אתגרי  צניחה, גלישה או דאיה

אתגרי  נוספות בהתאם לרשימת הפעילויות הנחשבות לפעילות ספורט
מות באתר האינטרנט לעניין סעיף זה, כפי שתהיינה מעת לעת, המפורס

והמהווה חלק בלתי נפרד  ww.menoramivt.co.il  של החברה בכתובת
 מתנאי נספח זה.

עיסוקו של המבוטח בענף ספורט כלשהו בצורה מקצוענית, לרבות  .3.11
בקבוצת ספורט בצורה  השתתפותו בתחרויות למיניהן כספורטאי רשום
 מקצוענית, בין שיש שכר כספי בצידה ובין שאין.

המבטחת לא תחוב על פי נספח זה בכל מקרה בו קיימת מניעה חוקית  .3.12
 ביישומה על פי כל דין.
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סעיפים 
 לפירוט

קיום כיסוי לזמן המילואים  .17
 ו/או עקב פעולת טרור

קיים חריג להשתתפות בפעילות צבאית או בתרגילים/ אימונים צבאיים או טרום 
 צבאיים מכל סוג שהוא.

  קייםלא  שחרור מתשלום פרמיה .16

קיזוז או השתתפות  .18
 בתשלומי מנורה מבטחים

 אין

 קיים, כתוצאה מתאונה. פיצוי אי כושר עבודה חלקי .10

השירות 
 הצבאי

זכויות על פי הפוליסה בעת  .25
 השירות הצבאי

הזכויות על פי תנאי פוליסה זו תקפות גם בעת שירות צבאי )סדיר, קבע או 
צבאי כאמור, זכאי המבוטח לשירותים רפואיים מטעם   מילואים(. בעת שירות

הצבא, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות והנחיות הצבא, כפי שהן מעת לעת. 
יכולת כאמור להוראות הצבא, קיימת השפעה על  המבוטחיובהר כי לכפיפות 

 ניצול הזכויות לפי פוליסה זו.

הודעה על 
 שינוי 

הודעה על שינוי מקצוע, עיסוק 
 או תחביב

במקרה של שינוי המקצוע או העיסוק של המבוטח, או אם יעסוק המבוטח 
בעיסוק נוסף או בתחביב מסוכנים יותר מאלו שהצהיר עליהם בהצעת הביטוח 

או תחביב שמסר למבטחת, או  או בהודעה האחרונה על שינוי מקצוע, עיסוק
הפסיק המבוטח לעסוק בעיסוק או תחביב מסוכנים, על המבוטח להודיע 

יום  21בתוך  למבטחת בכתב על השינוי, העיסוק הנוסף או התחביב האמור
 ממועד השינוי .
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 ומאפייניהם תכניתריכוז הכיסויים ב  -חלק ב' 

 להגדרות ביטוח תחליפי, ביטוח משלים וביטוח מוסף, אנא פנה למילון המונחים בסוף חוברת זו.

פירוט 

הכיסויים 

 בפוליסה

שיפוי  תיאור הכיסוי

או 

 פיצוי

צורך באישור 

 מראשהמבטח 

והגוף המאשר 

)מחלקת תביעות 

 של החברה(

ממשק עם 

סל הבסיס 

ו/או השב"ן*: 

 רובד ביטוחי

קיזוז 

תגמולים 

מביטוח 

 אחר

פיצוי חודשי 

עקב אי כושר 

עבודה 

כתוצאה 

 מתאונה

פיצוי חודשי בגין נכות תעסוקתית כתוצאה מתאונה, 

שישולם לאחר תום תקופת ההמתנה, כל עוד 

)חלקי או מלא( אך לא  המבוטח נמצא באי כושר

יותר מהתקופה הנקובה בדף פרטי הביטוח . למרות 

האמור לעיל, אם מקרה הביטוח אירע בעת שגילו 

שנים, לא תעלה  77 -ל 72של המבוטח היה בין 

תקופת התשלום המירבית על שנתיים, אם המבוטח 

אם  -רכש תקופת תשלום מירבית ארוכה יותר; וכן 

גילו של המבוטח היה מקרה הביטוח אירע בעת ש

שנים, לא תעלה תקופת התשלום המירבית על  77

שנה, אם המבוטח רכש תקופת תשלום מירבית 

 ארוכה יותר.

לא ישולם פיצוי חודשי עקב אי כושר עבודה חלקי 

 לעקר/ת בית.

 הגדרת אי כושר עבודה מלא של המבוטח:

אובדן כושר עבודה של המבוטח, כתוצאה מתאונה, 

במקצועו ו/או בעיסוקו, בהם עסק המבוטח ערב לעסוק 

 .25%קרות מקרה הביטוח, בשיעור העולה על 

עקר/ת בית י/תחשב במצב של אי כושר עבודה 

עקב התאונה נשללה ממנו/ה באופן מלא מלא, אם 

האפשרות לבצע את עבודות משק הבית שביצע/ה 

 לפני קרות מקרה הביטוח.

 טח:הגדרת אי כושר עבודה חלקי של המבו

אובדן כושר עבודה של המבוטח, כתוצאה מתאונה, 

לעסוק במקצועו ו/או בעיסוקו, בהם עסק המבוטח ערב 

לפחות ולא  75%בשיעור של קרות מקרה הביטוח, 

 -שעות ביום 4לעניין זה יובהר כי . 51% -יותר מ

 מהפיצוי. 22%-שעות   7מהפיצוי   25%

לא ישולם סכום הביטוח החודשי עקב אי כושר 

 עבודה חלקי לעקר/ת בית.

 לא פיצוי

 

 אין ביטוח מוסף

 

 הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן  -הגדרות 

 "ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן )שירותי בריאות  -" ביטוח תחליפי

בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים )"מהשקל נוספים בקופות החולים(. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח ללא תלות 

 הראשון"(.

 "פיו ישולמו תגמולי הביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או השב"ן. כלומר, -ביטוח פרטי אשר על -" ביטוח משלים

 ישולמו תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או שב"ן.

 "י הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח ביטוח פרט -" ביטוח מוסף

 מהשקל הראשון.

 םר לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאיכל האמו


