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  נכות מתאונה-ביטוח נוסף 
ההודעות האחרות , הוסכם בזה על יסוד ההצעה לביטוח חיים

ועל יסוד ההצעה לסידור , של המבוטח ושל בעל הפוליסה
ובתנאי , שכולן מהוות חלק בלתי נפרד ממנו, ביטוח נוסף זה

לשלם , מפורש  שהפרמיות שולמו כסדרן ובמועדן לחברה
או נכה , כה מוחלט ותמידילמבוטח במקרה שהמבוטח נעשה נ

את סכום הביטוח המתייחס לנספח , חלקי ותמידי עקב תאונה
בהתאם לתנאים המיוחדים , זה והמופיע בדף פרטי הביטוח
 .לביטוח נוסף זה המפורטים להלן

 
נספח זה כפוף לכל התנאים הכללים של הפוליסה ומהווה חלק 

 .בלתי נפרד ממנה
 

יטוח של הפוליסה ישולם סכום הביטוח הנקוב בדף פרטי הב
, עקב תאונה, במקרה של נכות מלאה ותמידית של המבוטח

 :לרבות אחד המקרים להלן
 

 .איבוד גמור ומוחלט של כושר הראיה בשתי העיניים
 

איבוד גמור ומוחלט של יכולת השימוש בשתי הידיים או בשתי 
 .הרגליים

 
 . מחלת נפש שאינה ניתנת לריפוי

 
לפי השיעור המתאים של סכום , ו המלאסכום הביטוח החלקי א

ישולם במקרה של נכות חלקית ותמידית של , הביטוח המלא
 : אשר בעקבותיה נגרמו למבוטח, עקב תאונה, המבוטח

 
   * איבוד גמור ומוחלט של הזרוע הימנית

 60% *או היד הימנית
  *איבוד גמור ומוחלט של הזרוע השמאלית

 50% *או היד השמאלית
 40%  ומוחלט של רגל אחתאיבוד גמור

  25% איבוד גמור ומוחלט של ראיה  בעין אחת
 16% איבוד גמור ומוחלט של האגודל באחת הידיים

 14% *איבוד גמור ומוחלט של אצבע ביד ימין
 12% *איבוד גמור ומוחלט של אצבע ביד שמאל
 12% *איבוד גמור ומוחלט של הזרת ביד ימין

 10% *ד שמאלאיבוד גמור ומוחלט של הזרת בי
 8% *איבוד גמור ומוחלט של האמה ביד ימין

 6% *איבוד גמור ומוחלט של האמה ביד שמאל
 6% איבוד גמור ומוחלט של הקמיצה באחת הידיים

 5% איבוד גמור ומוחלט של הבוהן ברגל
 3% איבוד גמור ומוחלט של כל אצבע אחרת ברגל

 40% איבוד גמור ומוחלט של  השמיעה בשתי האזניים
 10% איבוד גמור ומוחלט של  השמיעה באוזן אחת

 
  ההיפך-לגבי איטר יד ימינו 

 
שלא נזכרת בפירוט , בכל מקרה של נכות חלקית עקב תאונה

שאינו כולל -או במקרה של איבוד איברים חלקי או מלא, שלעיל
ישולם שיעור מתאים -את הפרדתם האנטומית מגוף המבוטח 

ידי רופא -ור הנכות שייקבע עללפי שיע, של סכום הביטוח המלא
 .בתנאי שאותה נכות היא תמידית, החברה

 
את התביעה לפי ביטוח נוסף זה אפשר להגיש רק אם הנכות 

ואם בזמן קרות התאונה , 65באה לפני  שהמבוטח הגיע לגיל 
 .הפרמיות לפוליסה ולביטוח נוסף זה היו משולמות במלואן

 
ל הפוליסה ומהווה נספח זה כפוף לכל התנאים והסעיפים ש

 .חלק בלתי נפרד ממנה
 

תנאים מיוחדים המהווים חלק בלתי נפרד מהתנאים 
 :הכלליים של ביטוח חיים

 
  הגדרות- 1סעיף 

, וכפי שנראה מראש, פירושה איבוד מוחלט, נכות מלאה
 . של כושר העבודה עקב תאונה, תמידי

די תמי,וכפי שנראה מראש ,  איבוד חלקי-פירושה, נכות חלקית
 . של כושר העבודה עקב תאונה, 

 חבלה גופנית ללא קשר לסיבות אחרות -פירושה, תאונה
בתנאי שלא גרמה , שנגרמה על ידי גורם חיצוני אלים ומקרי

 .למות המבוטח
שאין , אם התאונה אונתה בהשפעת מחלה או שינוי חולני

תהייה החברה אחראית רק אם , להם קשר לתאונה עצמה
 .ה הגורם המכריע לנכותו של המבוטחהשפעה זו לא הית

 
  התחייבות החברה- 2סעיף 

אם תוך תקופת הביטוח ייהפך המבוטח לנכה מלא או  .א
המלא או  ישולם סכום הביטוח , עקב תאונה, חלקי

 .בהתאם לשיעור נכותו ובכפיפות לתנאי נספח זה, החלקי
אחריותה של החברה תהיה מוגבלת לסכום הביטוח לפי  .ב

בין אם ישולם בבת אחת עקב נכותו המלאה , נספח זה
ובין אם ישולם בחלקים בעקבות מספר , של המבוטח

 .תביעות לנכות חלקית
כאשר יגיעו התשלומים שעל פי החברה לשלם לפי נספח 

, פי נספח זה-זה לסך השווה לסכום הביטוח המלא שעל
 .יפוג תוקפו של נספח זה

ם קרות אם נפטר המבוטח תוך ששה חודשים מיו .ד
לפי ) חלקי או מלא(התאונה שבגינה שולם סכום ביטוח 

ינוכה , נספח זה והמוות ארע כתוצאה מהתאונה האמורה
הסכום ששולם על פי נספח זה מהסכם המגיע במקרה 

 .מות המבוטח לפי הפוליסה
 

  הגבלת אחריות החברה- 3סעיף 
החברה לא תהיה אחראית לביטוח נוסף זה אם הנכות נגרמה 

 :ין או בעקיפין על ידי או עקבבמישר
בין , או נסיון להתאבדות, פציעה עצמית מכוונת .א

 .שהמבוטח שפוי בדעתו או לא
 .ידי המבוטח-שכרות או שימוש בסמים על, שכרון .ב
 .פעולה פלילית בה השתתף המבוטח .ג
סדירים -מלחמה או פעולה מלחמתית של כוחות עויינים .ד

 .או בלתי סדירים
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אם זכאי המבוטח , בלה או טרור מכל סוג שהואפעולת ח .ה
 . לפיצויים מגורם ממשלתי

טיסת המבוטח בכלי טייס כלשהו פרט לטיסת המובטח  .ו
 .בכלי טייס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים

, מימית-השתתפות פעילה של המבוטח בצלילה תת .ז
 .בצייד, בצניחה

 .שימוש בחומרי נפץ .ח
 .פרט להגנה עצמית והצלת נפשות, מתכווןסיכון עצמי ב .ט
 .כולל ניתוחים קלים, מקרי תאונה כתוצאה מניתוחים .י
 

  שינוי מקצוע או עיסוק4סעיף 
כפי שהצהיר עליהם בעת , המקצוע או העיסוק של המבוטח

ונחשבים , משמשים יסוד לביטוח נוסף זה, עריכת הביטוח
 .כמהותיים לעניינו

 
  התביעה ותשלומה5סעיף 

בעל הפוליסה או המבוטח חייב למסור לחברה הודעה  .א
בעוד המבוטח , כאמור לעיל, בכתב על נכות עקב תאונה

 .  בהקדם האפשרי, בחיים
על , בעל הפוליסה או המבוטח יהיה חייב להמציא לחברה .ב

המיועדים , את כל המסמכים שהחברה תדרוש,  חשבונו
 לנהל כל כן תהיה החברה רשאית. לבירור מקרה התאונה

חקירה ולבדוק את המבוטח על ידי רופא או רופאים 
 . מטעמה

כמפורט ,  אם החברה לא תקבל הודעה או הוכחה .ג
לא תהיה החברה חייבת בתשלום , לעיל' ב-ו' בפסקאות    א

,  אלא אם  יתברר שאי אפשר היה, כלשהו על פי    נספח זה
 הן וכי, למסור הודעה והוכחה כאמור,    מסיבה סבירה

אך לא יאוחר , נמסרו מיד לאחר שהדבר נעשה אפשרי
 . מתום שלוש שנים ממועד קרות התאונה

לא נפרעה      , כאמור לעיל, אם בעת קבלת הודעה והוכחה .ד
לא תהא , פרמיה כלשהי שיש לשלמה על פי הפוליסה

אלא , החברה חייבת לשלם סכומים כלשהם על פי נספח זה
נתקבלו בחברה לכל המאוחר אם ההודעה וההוכחה כאמור 

תוך שנה מהמועד בו פג תוקפה של הפוליסה עקב אי 
ובתנאי מפורש שהנכות מתאונה קרתה , תשלום פרמיה

 . בעוד הפוליסה היתה בתוקפה המלא
לא תשולם , אם תאשר החברה תביעה על פי נספח זה .ה

עבור נספח זה כל פרמיה בגין התקופה שלאחר גמר שנת 
אם , למרות האמור לעיל. ה התביעההביטוח שבה הוגש

כתוצאה , ישולם סכום הביטוח  שעל פי נספח זה רק בחלקו
 תחול חובת תשלום הפרמיה -מקביעת נכות חלקית 

 . במלואה גם  לאחר ששולם סכום חלקי של הביטוח כאמור
לשביעות רצונה של      , לאחר מילוי כל הדרישות של סעיף זה .ו

,      ה בדבר תשלום סכום הביטוח יום החלט30תוך , החברה
אם ההחלטה . ותודיע על כך לבעל הפוליסה או למבוטח

תשלם החברה את סכום הביטוח מיד לאחר , היא חיובית
יהא בעל הפוליסה , אם ההחלטה שלילית. קבלת ההחלטה

 . רשאי להביא את העניין להכרעת בורר

 30פי נספח זה תוך -החברה תשלם את הסכום המגיע על .ז
, יום מהיום שנמסרו לה המידע והמסמכים כאמור בסעיף זה

 . לשנה4%אחרת תתוסף לו ריבית בשיעור 
 

  בוררות6סעיף 
כל חילוקי דעות שיתעוררו בקשר לנספח זה יימסרו להכרעת 
בורר יחיד תוך חודש ימים מיום מסירת ההחלטה של 

אם הצדדים לא יבואו .  החברה לידי בעל הפוליסה או המוטב
ידי יושב ראש -ימונה הבורר על, י הסכם בדבר בוררליד

 .לשכת רואי החשבון בישראל
 

  ביטול הנספח7סעיף 
תוקפו של נספח זה יבוטל בקרות אחד מהמקרים  .א

 :הבאים
 .בכל מקרה של ביטול הפוליסה מסיבה כלשהי )1(
 . שנה65בגמר שנת הביטוח שבה מלאו למבוטח  )2(
 .מבוטח מסולקעם המרת הביטוח היסודי ל )3(

אם לא שולמה במועד פרמיה כלשהי על חשבון הפוליסה  .ב
יבוטלו נספח זה והביטוח הכלול בו בהתאם , או נספח זה

 .1981 -א "לחוק חוזה הביטוח התשמ
 

לא יקנו לבעל הפוליסה , או גמר תוקפו, ביטול נספח זה
שום זכות להחזר הפרמיות ששולמו על חשבון נספח זה 

 .טולעד לתאריך הבי
 

  תנאי הצמדה והשקעות8סעיף 
הסכומים המגיעים למוטב על פי נספח זה לא יושפעו  .א

אלא יקבעו , בפוליסה" חישוב בונוס מצטבר"מהוראות סעיף 
 .פי האמור הנספח זה בלבד-על

הינו סכום הביטוח הנקוב , על פי נספח זה, סכום הביטוח .ב
,  זהוהמתייחס לנספח, בדף פרטי הביטוח של הפוליסה

מן המדד היסודי , כשהוא מוצמד לשיעור עליית המדד
הנקוב בפוליסה ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 

 .התשלום
 : הפרמיה שתשולם לחברה תחושב כדלקמן .ג

הפרמיה שעל בעל הפוליסה לשלם תשולם בתוספת הפרשי 
הצמדה למדד בין המדד הבסיסי הנקוב בפוליסה לבין 

יום , לעניין זה. וע כל תשלום בפועלהמדד הידוע ביום ביצ
המועד הנקוב : ביצוע התשלום הוא המאוחר מבין אלה

בהמחאה או המועד שבו הגיעה ההמחאה למשרדי 
פי העברה בנקאית לזכות -במקרה של תשלום על.  החברה

ייחשב יום זיכוי חשבון החברה בבנק כיום , חשבון החברה
ה בשירות מועד גביית הפרמי.  ביצוע התשלום בפועל

 15 עד 1ביום בין , שיקים יהיה על פי קביעת החברה
 . הימים האחרונים של החודש4 -בחודש או ב

פי נספח הביטוח היסודי של -על" תוספת פרמיה"אם תקבע  . ד
לגבי הפרמיה של " תוספת לפרמיה"לא תחול ה, הפוליסה

 .פי נספח זה-הביטוח על
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 גילוי נאות 
 אונה נכות מת-ביטוח נוסף 

 
 כללי

   הכיסויים בפוליסה
לבעל נכות מלאה או חלקית הפך יכיסוי למקרה שהמבוטח 

 .ותמידית עקב תאונה
  משך תקופת הביטוח

עד תום תקופת הביטוח אליו משתייך כיסוי זה אך לא יותר 
 .65מגיל 

  תנאים לחידוש אוטומטי
 .אין

  תנאים לתקופת אכשרה
 .אין

  תקופת המתנה
 .אין

  עצמיתהשתתפות 
 .אין

  שינוי תנאי הפוליסה במהלך תקופת הביטוח
 .אין שינוי בתנאי הפוליסה

  פרמיה
 סכום הפרמיה

  .כמפורט בדף פרטי הביטוח
  מבנה הפרמיה

 .קבוע
  שינוי הפרמיה במהלך תקופת הביטוח

 .אין
  תנאי ביטול

  י המבוטח"ביטול ע
הביטול נכנס , בכל עת בהודעה בכתב של המבוטח למבטח

 .אין החזר פרמיה. תוקף עם קבלת ההודעה בחברהל
  י המבטח"ביטול ע

 .בהתאם להוראות החוק, במקרה של אי תשלום פרמיה
  חריגים וסייגים

  החרגה בגין מצב רפואי קיים
מצב רפואי עליו הצהיר המבוטח בעת קבלתו לביטוח והמבטח 

, בעקיפין או במישרין, הודיע למבוטח כי לא יהיה אחראי
 .בגין המצב הרפואי, ם דמי הביטוחלתשלו

כמצוין : פירוט הכיסויים המוחרגים בגין מצב רפואי קיים
 .בדף פרטי הביטוח

  סייגים לחבות המבטח
 .בתנאי הביטוח,  הגבלת אחריות החברה– 3סעיף 

 כיסוי לתקופת מילואים 
 .פרט למלחמה או פעולת מלחמה,יש כיסוי 

  כיסוי פעולת טרור
 .אין כיסוי

  תשונו
  שחרור מתשלום פרמיה

 .אין
 
 

  קיזוז או השתתפות עצמית

 .אין
  קביעת נכות צמיתה

 .לאחר קבלת מסמכים רפואיים והוכחות לנכות צמיתה
  אופן קביעת אחוז הנכות

או בדיקה של רופא המבטח ייקבע /על סמך אישורים רפואיים ו
 .האם הנכות גורמת לאובדן כושר עבודה

 
 
 
 


