
נכות מתאונה

תיאור המוצר

במקרה שהמבוטח ילקה בנכות קבועה מלאה או בנכות קבועה חלקית, עקב תאונה )אירוע חיצוני, פתאומי, חד פעמי, 

אלים ובלתי צפוי( שאירעה במהלך תקופת הביטוח, תשלם לו החברה את סכום הביטוח, או חלק מסכום הביטוח )אשר 

יחושב בהתאם להוראות הפוליסה( במקרה של נכות קבועה חלקית. כל זאת, בכפוף להצהרות המבוטח בטופס הצעה 

ובהצהרת הבריאות. 

בפוליסה החרגות לחבות החברה, אשר בהתקיימן תהיה החברה פטורה מתשלום סכום הביטוח. באפשרותך לקבל מידע 

מפורט על החרגות אלה. 

)תיאור המוצר לעיל הינו תיאור כללי בלבד ואינו ממצה את כל פרטי ותנאי הכיסוי הביטוחי, התנאים המחייבים הם תנאי 

הפוליסה(. 

פרמיה

פרמיה קבועה 

החרגות כלליות לחבות החברה :

החברה לא תהיה אחראית לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה בגין מקרה ביטוח הנובע כולו או מקצתו, במישרין או 

בעקיפין, מכל אחד מהגורמים הבאים: 

1. מקרה ביטוח שאירע לפני תחילת תקופת הביטוח או לאחר תום תקופת הביטוח.

2. שירות המבוטח בכוחות הביטחון לסוגיהם, לרבות בצבא סדיר או בשירות מילואים או בצבא קבע, ככל שמקרה 

הביטוח נובע באופן ישיר מפעילות בעלת אופי צבאי ו/או משטרתי ו/או בטחוני )כגון: צה"ל, שב"כ, משטרת ישראל, 

שב"כ וכיוצ"ב(. 

3. ניסיון התאבדות, פגיעה עצמית מכוונת או סיכון עצמי במתכוון )פרט לניסיון להציל חיי אדם(.

4. אלכוהוליזם או שימוש בסמים או התמכרות להם, למעט אם השימוש בסמים נעשה על פי הוראות רופא, שלא למטרת 

גמילה.  

5. פעילות מלחמתית, צבאית, משטרתית, מהפכה, מרד, מהומות, מעשה חבלה, טרור, סכסוך מזוין, או פעולה של כוחות 

עוינים סדירים או בלתי סדירים, שבגינם זכאי המבוטח לפיצוי ממשלתי, אפילו אם ויתר עליו מכל סיבה שהיא. 

6. השתתפות פעילה של המבוטח בפעילות שהינה עבירה בדרגת עוון  או פשע. .

7. נשק לא קונבנציונאלי )גרעיני, כימי או ביולוגי(, ביקוע גרעיני, היתוך גרעיני, זיהום רדיואקטיבי, קרינת רנטגן או 

קרינה מייננת, תחליפים גרעיניים ופסולת גרעינית.  



8. נסיעת המבוטח כאיש צוות בכלי טיס או נסיעה בכלי טיס מכל סוג שהוא, אלא אם נמצא המבוטח כנוסע בכלי טיס 

בקו תעופה סדיר ומוכר ומורשה להובלת נוסעים, או בכלי טיס אזרחי מורשה כחוק המופעל על ידי מפעיל מוכר 

לטיסות שכר. 

9. השתתפות פעילה של המבוטח בפעילות ספורט אתגרי. כדוגמת צלילה תת מימית, דאיה, צניחה ופעילויות ספורט 

אתגרי נוספות בהתאם לרשימת הפעילויות הנחשבות לפעילות ספורט אתגרי לענין סעיף זה, שהוגשה לממונה, כפי 

, והמהווה חלק בלתי www.menoramivt.co.ilשתהיינה מעת לעת, המפורסמת באתר האינטרנט של החברה בכתובת

נפרד מתנאי נספח זה.

10. פעילות המבוטח כספורטאי רשום באגודת ספורט רשומה לפי חוק הספורט, התשמ"ח – 1988 וכן פעילות ספורט 

חובבני במסגרת אגודת ספורט כאמור.  

11. רעידת אדמה והתפרצות הר געש.  

12. המקרים המפורטים להלן, לא ייחשבו לתאונה והחברה לא תהא אחראית לתשלום בגינם: 

א. נכות )חלקית או מלאה( הנובעת מצטברות של תאונות קטנות )מיקרו-טראומות(, גם אם כל מקרה כשלעצמו נופל 

בהגדרת המונח "תאונה"; 

ב. נכות )חלקית או מלאה(, הנובעת מטיפול רפואי או כירורגי;

ג. נכות )חלקית או מלאה( הנובעת מהשפעת אלימות מילולית; 

ד. נכות )חלקית או מלאה( הנובעת מלחץ נפשי ו/או מתח נפשי;

אם התאונה אונתה בהשפעת מחלה או שינוי חולני שאין להם קשר לתאונה עצמה, תהיה החברה אחראית רק אם 

השפעה זו לא הייתה הגורם המכריע לנכותו של המבוטח. 

החרגות ספציפיות

החברה עשויה לקבוע בפוליסה החרגות ספציפיות נוספות, בהתאם לנתוני המבוטח ומצב בריאותו הקיים בעת הכניסה 

לביטוח. 

ניתן לצפות במידע מהותי אודות הכיסוי הביטוחי ובמסמך תנאי פוליסת הביטוח בכתובת האינטרנט של החברה 

  www.menoramivt.co.il

ניתן לשלם עבור הכיסוי הביטוחי באמצעות כרטיסי אשראי או הוראת קבע. 

http://www.menoramivt.co.il/
http://www.menoramivt.co.il



