
 

  

 

 

 חבילת משפחה בטוחה –תיאור מוצר 

 עיקרי הביטוח

 אלו כיסויים כלולים בפוליסה?

 

 חבילת הביטוח "משפחה בטוחה" כוללת את תוכניות הביטוח הבאות:

 

 ביטוח למקרה של נכות מתאונה. .א

 ביטוח למקרה של מוות מתאונה. .ב

 

 מה מכסה כל אחת מהתוכניות בפוליסה?

בכפוף להצהרותיך בטופס הצעה ובהצהרת הבריאות הכיסוי הביטוחי בפוליסה בכל אחד מרכיבי 

 הפוליסה הינו כמפורט להלן.

 נה נכות מתאו -שם התוכנית 

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 

ת. כל זאת, בכפוף להצהרות הביטוח )אשר יחושב בהתאם להוראות הפוליסה( במקרה של נכות קבועה חלקי

 המבוטח בטופס הצעה ובהצהרת הבריאות.

 תאונה
 

שקרה  ,מראש צפוי ובלתי פעמי חד ,פתאומי מאירוע כתוצאה ,בלבד פיזי כוח הפעלת עקב שנגרמה גופנית חבלה

את  אחרת בסיבה תלות ללא המהוה לעין וגלוי חיצוני גורם ידי על במישרין נגרם הביטוח ואשר תקופת במשך

או  ממחלה כתוצאה פגיעה כי בזה מובהר ספק הסר למען .המבוטח למות והמידית הישירה היחידה הסיבה

מפגיעה  כתוצאה או מילולית אלימות מהשפעת כתוצאה או ,תקופה לאורך זעירות פגיעות של מהצטברות כתוצאה

 .זו פוליסה לפי "תאונה"כ יחשבו לא נפשי לחץ או/ו אמוציונאלית או פסיכולוגית

 פרמיה

 פרמיה קבועה 

 
: החרגות כלליות לחבות החברה  

החברה תהיה פטורה מתשלום סכום הביטוח אם מקרה הביטוח אירע  במישרין או בעקיפין על ידי או עקב 

 אחד מאלה:

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



 

  

 

 

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

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

 התמוטטות עצבים, הפרעות נפש או מחלות נפש, טיפולים נפשיים ופסיכולוגיים. .4

שימוש בסמים או התמכרות להם, למעט אם השימוש בסמים  אלכוהוליזם או שימוש באלכוהול, .5

 נעשה על פי הוראות רופא, שלא למטרת גמילה. 

, כולל מוטציות או וריאציה דומה HIV)איידס( או נשאות  AIDSתסמונת הכשל החיסוני הנרכש  .6

 אחרת.

סכסוך פעילות מלחמתית, צבאית, משטרתית, מהפכה, שביתה, מרד, מהומות, מעשה חבלה, טרור,  .7

מזוין, או פעולה של כוחות עוינים סדירים או בלתי סדירים, שבגינם זכאי המבוטח לפיצוי ממשלתי, 

 אפילו אם ויתר עליו מכל סיבה שהיא. 

 השתתפות המבוטח בביצוע עברה, בפעולה לא חוקית או בפעולה המוגדרת כפשע. .8

י, היתוך גרעיני,  זיהום רדיואקטיבי, נשק לא קונבנציונאלי )גרעיני, כימי או ביולוגי(, ביקוע גרעינ .9

 קרינת רנטגן או קרינה מייננת, תחליפים גרעיניים ופסולת גרעינית. 

נסיעת המבוטח כאיש צוות בכלי טיס או נסיעה בכלי טיס מכל סוג שהוא, אלא אם נמצא המבוטח  .11

י מורשה כחוק כנוסע בכלי טיס בקו תעופה סדיר ומוכר ומורשה להובלת נוסעים, או בכלי טיס אזרח

 המופעל על ידי מפעיל מוכר לטיסות שכר.

עיסוק המבוטח בפעילות מסוכנת או תחביב מסוכן מכל סוג שהוא אגרוף, היאבקות, טיפוס הרים,  .11

סנפלינג, בנג'י, סקי וכל סוגי ספורט החורף, צייד, רכיבה על אופנוע או קטנוע, נהיגת מרוצים מכל 

גלישה ודאייה באוויר, רכיבה על אופנוע ים, שחיה במקום לא  הסוגים לרבות מרוץ סוסים, צניחה,

מורשה על פי דין, סקי מים, פעולות מתחת למים לרבות צלילה בעזרת מכשירים, וכל פעילות אחרת 

 ברמת סיכון דומה

פעילות המבוטח כספורטאי רשום בקבוצת ספורט, עיסוק המבוטח בענף ספורט בצורה מקצוענית,  .12

 חרויות למיניהן. לרבות השתתפות בת

 שבר הרניה. .13

 הריון או לידה. .14

 רעידת אדמה והתפרצות הר געש.  .15

 המקרים המפורטים להלן, לא ייחשבו לתאונה והחברה לא תהא אחראית לתשלום בגינם: .16

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

 תאונה";מקרה כשלעצמו נופל בהגדרת המונח "

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

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

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



 

  

 

 

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

 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.

  



 

  

 

 

 מוות מתאונה -תוכניתשם ה

יום  09ובתנאי שהמוות אירע בתוך במקרה פטירת המבוטח עקב תאונה שאירעה במהלך תקופת הביטוח, 

תשלם החברה למוטב את סכום הביטוח  מתאריך התאונה , וזאת אף אם המוות אירע לאחר תום תקופת הביטוח.

 צהרת הבריאות. למקרה פטירה. כל זאת, בכפוף להצהרות המבוטח בטופס הצעה ובה

 תאונה
 

שקרה  ,מראש צפוי ובלתי פעמי חד ,פתאומי מאירוע כתוצאה ,בלבד פיזי כוח הפעלת עקב שנגרמה גופנית חבלה

את  אחרת בסיבה תלות ללא המהוה לעין וגלוי חיצוני גורם ידי על במישרין נגרם הביטוח ואשר תקופת במשך

או  ממחלה כתוצאה פגיעה כי בזה מובהר ספק הסר למען .המבוטח למות והמידית הישירה היחידה הסיבה

מפגיעה  כתוצאה או מילולית אלימות מהשפעת כתוצאה או ,תקופה לאורך זעירות פגיעות של מהצטברות כתוצאה

 .זו פוליסה לפי "תאונה"כ יחשבו לא נפשי לחץ או/ו אמוציונאלית או פסיכולוגית

 פרמיה

 פרמיה קבועה 

 החרגות כלליות לחבות החברה :

החברה תהיה פטורה מתשלום סכום הביטוח אם מותו של המבוטח נגרם במישרין או בעקיפין על ידי או עקב 

 אחת מאלה:

להתאבדות או חבלה עצמית מכוונת, או סיכון עצמי במתכוון )למעט ניסיון להציל חיי  ןניסיו .1

 אדם( בין שהמבוטח שפוי בדעתו או לא.

 ידי המבוטח, פרט למקרה של שימוש לפי הוראות רופא.-אלכוהוליזם או שימוש בסמים על .2

 השתתפות המבוטח בביצוע מעשה פלילי. .3

טיסת המבוטח בכלי טייס כלשהו פרט לטיסת המבוטח בכלי טייס אזרחי בעל תעודת  .4

 כשירות להובלת נוסעים.

צלילה תת מימית, דאיה,  השתתפות פעילה של המבוטח בפעילות ספורט אתגרי.  כדוגמת .5

צניחה ופעילויות ספורט אתגרי נוספות כמפורט ברשימת הפעילויות הנחשבות לפעילות 

.  www.menora.co.ilספורט אתגרי המפורסמת באתר האינטרנט של החברה בכתובת 

 רשימה זו עשויה להשתנות מעת לעת. –לתשומת ליבך 

 שימוש בחומרי נפץ. .6

 ים. מקרי תאונה כתוצאה מניתוח .7

החברה תהיה אחראית לפי פוליסה זו גם במקרה שבו מות המבוטח  נגרם עקב תאונה  .8

כתוצאה מפעילות טרור או מלחמה פסיבית, ואולם החברה לא תהיה אחראית לפי פוליסה 



 

  

 

 

 זו אם מות המבוטח נגרם במישרין או בעקיפין  כתוצאה מאחד מהמקרים הבאים :

 

 טח בכל סוג של תפקיד, בפעילות תוקפנית השתתפותו הפעילה או המסייעת של המבו

צבאית או משטרתית, מהפכה, התקוממות, מהומות, התפרעויות, פעילות טרור, או 

 שביתה.

  שירותו של המבוטח בכל אחד מכוחות הביטחון, למעט כאשר אינו בתפקיד ושוהה

 מחוץ למתקן בטחוני.

 אם נגרמו עקב כל תוצאה של מלחמה או סכסוך מזוין, או של פעילות תוקפנית ,

פלישה או כיבוש ע"י צבא של מדינה זרה, או התרחשו במדינה אשר אינה מקיימת 

 יחסים דיפלומטיים עם ישראל.

 .ביקוע גרעיני, היתוך גרעיני, קרינה מייננת, נשק גרעיני, ביולוגי או כימי 

 

 החרגות ספציפיות 

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

 בעת הכניסה לביטוח.

  

)תיאורי התוכניות לעיל הינם תיאורים כלליים בלבד ואינם ממצים את כל פרטי ותנאי הכיסוי הביטוחי, התנאים 

 המחייבים הם תנאי הפוליסה(.

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

www.menoramivt.co.il 

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

 

 


