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 TOPבריא 

 פוליסה לביטוח קבוצתי

 ביטוח דמי מחלה ודמי פגיעה בעבודה

      

    מבוא וסעי� הביטוח  א.

  

בבקשה לבטחו בביטוח על למבטחת , פנה ברשימהאשר שמו ועסקו הינ� כמפורט  והמבוטחהואיל 
, המבטחת, הסכימה ובהסתמ� על המידע שנמסר למבטחת בטופס ההצעה ונספחיוזו, פוליסה פי 

מקרה בקרות  למבוטח תגמולי ביטוח, לשל� ברשימה כמפורט  דמי ביטוחרת תשלו� תמו
בתנאי שבעת קרות מקרה הביטוח התקיימו יחסי עובד מעביד בי� המבוטח לבי� העובד , הביטוח

ודמי הביטוח שולמו במלוא� למבטחת בגי� העובד, עד למועד קרות מקרה הביטוח ובכפו� 
 �  . ולתנאי� הכלולי� בפוליסה זו ו/או ברשימהלהגדרות, לחריגי�, לסייגי

     

 ב. תחולת הפוליסה     

  

ששמותיה� מופיעי� ברשימת העובדי�  העובדי�זו יחולו על כל  פוליסההוראותיה של  .1
  מדי חודש באמצעות מדיה מגנטית. המבוטחאשר תעודכ� ע"י  לטופס ההצעההמצורפת 

ו/או ע� מיצוי מלוא  תקופת הביטוח יסתיי� בתו� מעובדי המבוטחהביטוח בגי� כל אחד  .2
. , לפי המוקד� מביניה� המבוטחו/או ע� סיו� יחסי העבודה אצל  תקרת תקופת הזכאות

 �טר� הסתיימו יחסי  מקרה ביטוחואירע  המבוטחלבי�  העובדהסתיימו יחסי העבודה בי
חויב בעבור דמי מחלה אשר הינו מ לתגמולי ביטוחזכאי  המבוטחהעבודה, כאמור, יהיה 

 . עובד ובתנאי כי העובד אינו מקבל דמי אבטלהלשל� ל

  

  הפוליסה תוק . ג

  

לרבות הנספחי� המצורפי�  הפוליסהנקבעת א! ורק על פי תוכנה של  המבטחתחבותה של  .1
 לה. 

הרשימה ובכפו� תיכנס לתוקפה החל מתארי! תחילת הביטוח כמצוי� בד   הפוליסה .2
 : לתנאי� דלהל�

למע� הסר ספק , א� שולמו על תנאיה וסייגיה.  להצעת הביטוח חתהמבטניתנה הסכמת  2.1
למבטחת כספי� על חשבו� דמי הביטוח לפני שניתנה הסכמת המבטחת לבטח את 
העובד המועמד להיות מבוטח, לא תחשב קבלת הכספי� האמורי� בידי המבטחת 

 כהסכמתה לכריתת חוזה הביטוח. 

 מבטחתכאמור תועבר ל ת העובדי�רשימ . רשימת עובדי� מבטחתמסר ל המבוטח 2.2
דמי בתו� כל חודש באמצעות מדיה מגנטית ובהסתמ! עליה תיער! התאמה כספית של 

 זו.  פוליסההנדרשי� לתשלו� כל חודש לפי  הביטוח
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 ד. הגדרות 

     

בחוזה הביטוח  המבטחתהמעביד, חבר בני האד� או התאגיד המתקשר ע�  – בעל הפוליסה .1
כבעל הפוליסה, המחויב לשל� על פי חוק דמי מחלה, ברשימה ו הפוליסואשר שמו נקוב ב

 ו/או על פי הסכ� דמי מחלה לעובדיו.  1976 –תשל"ו 

לשכר התשלו� השוט  מידי חודש, החל מיו� תחילת הביטוח, בהתא�  –דמי ביטוח  .2
 הפוליסהבהתא� לתנאי  מבטחתלשל� ל בעל הפוליסהשל העובדי�, שעל  המבוטח

 . רשימהט בולתוספות, כמפור

 . מקרה ביטוחזו בגי�  פוליסהתשל� עפ"י המבטחת הסכו� ש %דמי מחלה  .3

בגי� ימי היעדרותו  עובדזו עבור  פוליסהתשל� עפ"י המבטחת הסכו� ש  דמי פגיעה בעבודה  .4
מחמת פגיעה בעבודה, שאינ� משולמי� למעביד בתשלו� מהמוסד לביטוח לאומי, כקבוע 

 . 1995 %ולב), התשנ"ה בחוק הביטוח הלאומי (נוסח מש

 %מחלת ילד) תשנ"ג  עדרות בשלי, חוק דמי מחלה (ה 1976 %חוק דמי מחלה , תשל"ו  –החוק  .5

עדרות י, חוק דמי מחלה ( ה1993 %עדרות בשל מחלת הורה ) תשנ"ד י, חוק דמי מחלה ( ה1993

בת זוג),  , חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריו� ולידה של1998 %בשל מחלת ב� זוג) תשנ"ח 

 . 1995 %, חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) , תשנ"ה 2000 –התש"ס 

 בעל הפוליסה.  – המבוטח .6

 מנורה חברה לביטוח בע"מ.  –המבטחת  .7

וכל נספח  הרשימה, טופס ההצעה, לרבות מבטחתל המבוטחחוזה הביטוח שבי�  –הפוליסה  .8
 ותוספת המצורפי� לה�. 

הווה חלק בלתי נפרד ממנה והכולל מספר הפוליסה, המ פוליסהד  המצור  ל %הרשימה  .9
דמי , מועד תחילת הביטוח ומועד סיומו, העובד/י�, מספר בעל הפוליסהפרטי� אישיי� של 

 . המבוטחומידע ספציפי נוס  הנוגע לפוליסת  תגמולי הביטוחואופ� פירעונ�,  הביטוח

 דמי ביטוחבגינו שולמו  העובדשל  מחלתוחודש קוד� לחודש בו החלה  –התקופה הקובעת  .10
לגבי עובד חדש תחשב מיו� הצטרפותו ועד לחודש בו החלה התקופה הקובעת . מבטחתל

 ולא תעלה על חודש ימי�. העובד, של  מחלתו

 זו.  פוליסהמבוטח ב העובדהתקופה בה היה  –וותק ביטוחי  .11

טופס . להציע הצעות הכוללות מידע חיתומי המבטחתמ המבוטחהזמנה של  –טופס ההצעה  .12
  . הפוליסהונספחיו מהווי� בסיס וחלק בלתי נפרד מ ההצעה

  . המבוטח בתקופה הקובעתמספר ימי העבודה הנהוגי� בעסקו של   ימי חלוקה  .13

ימי מנוחה שאי� עובדי� בה� בי� א� על פי החוק , הסכ� או נוהג, לרבות ימי  –ימי מנוחה  .14
 . מכוח הסכ� המבוטחשישי בה� אי� עובדי� בעסקו של 

מדד המחירי� לצרכ� ( כולל פירות וירקות ) המתפרס� מידי פע� מטע� הלשכה  –מדד  .15
 המרכזית לסטטיסטיקה או כל גו  רשמי אחר שיבוא במקומה. 

 . רשימהוהמצוי� ב המדד האחרו� שהתפרס� לפני תארי! תחילת הביטוח –מדד בסיסי  .16

דתו, הנובע על פי ממצאי� לבצע עבו העובדאי כושרו הזמני/חלקי או הקבוע של  –מחלה  .17
 . ושלא עקב פגיעה בעבודהרפואיי� ממצב בריאות לקוי, 

הנובעת ו/או הקשורה בי� במישרי� ובי� בעקיפי� במחלה, תאונה, מו�,  מחלה –מחלה קודמת  .18
 זו.  פוליסהפג� או ליקוי, שתחילת� במועד שקד� להצטרפות לביטוח עפ"י 
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 אחד מאלה:  –מקרה ביטוח  .19

תקופת במהל!  חוקמחמת המקרי� המנויי� ב העובדו היעדרות א מחלת עובד  .א
 חוק.  על פידמי מחלה לקבלת  העובדבגינה זכאי  הביטוח

המבוטח בדמי  והמזכה את תקופת הביטוחבמהל! לעובד  שקרתה תאונת עבודה,  .ב
 . פגיעה בעבודה

  . מידי חודש עובדהסכו� המשול� ל –משכורת  .20

בתנאי ובהצהרות החודשיות, בטופס ההצעה שמו רשו� ש המבוטח,אד� העובד אצל  –עובד  .21
 �שהמבטחת קיבלה אותו לביטוח עפ"י פוליסה זו והמבוטח שיל� עבורו דמי ביטוח בהתא

ובלבד שקיבל  עובדבעל מניות או בעל שליטה או שות  בשותפות יחשב כ לאמור ברשימה.
 אישור מראש ובכתב מהמבטחת. 

נובע מפגיעה תו! כדי ועקב העבודה , לרבות מחלת אי כושר לעבודה ה –פגיעה בעבודה  .22
מקצוע המזכה לדמי פגיעה או גימלאות או מענק עפ"י חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), 

  .1995 %התשנ"ה 

23.  �המבוטח ברשימת כפי שהוצהר ע"י  העובד/י� ושכר� המבוטחפרטי  –רשימת עובדי
�לרבות שמותיה�, מספרי תעודות , ולהצהרות החודשיותלטופס ההצעה המצורפת  העובדי

  . זהות, תאריכי לידה, מינ�, כתובת מלאה, מצב משפחתי ותארי! תחילת עבודה

, דמי פגיעה בעבודהאו תשלו�  דמי מחלהשכר יומי ממוצע לצור! תשלו�  % שכר יומי ממוצע .24
, מחולק בימי מחלת העובדבחודש שקד� לחודש בו החלה  לשכר המבוטחהנקבע בהתא� 

 קה כדלקמ�: החלו

 ימי�  22 % בשבוע עבודה ימי חמישה העובדי� מועסקי� בו עבודה במקו�  .א

  ימי� 25  % במקו� עבודה בו מועסקי� העובדי� ששה ימי עבודה בשבוע  .ב

 ימי�  30 –במקו� עבודה בו מועסקי� העובדי� שבעה ימי עבודה בשבוע   .ג

עליו מצהיר  כל עובד,שאינו עולה על שיעור המשכורת של סכו� חודשי,  –שכר מבוטח  .25
 ובהתייחס אליו יחושבו דמי ביטוח מבטחת, לפיו משולמי� לרשימת העובדי�המעביד ב

 �  זו.פוליסה להוראות תגמולי הביטוח בהתא

היזק גופני בלתי צפוי מראש הנגר� במש! תקופת הביטוח במישרי� ע"י אמצעי  –תאונה  .26
תלות בכל סיבה אחרת את הסיבה אלימות חיצוניי� ונלווי� לעי� אשר מהווה ללא כל 

היחידה, הישירה והמיידית לאי כושרו המלא או הזמני של העובד לבצע את עבודתו ערב 
 . שנגרמו על ידי אלימות מילולית למעט אירועי�, מקרה הביטוח

בהתא� מקרה הביטוח, בקרות  המבטחתמ המבוטחהסכומי� לה� זכאי  – תגמולי ביטוח .27
  וברשימה. פוליסהלאמור ב

שנה אחת מיו� תחילת הביטוח כמפורט ברשימה, אלא א� סוכ� בה  –תקופת ביטוח  .28
  . במפורש אחרת

, בה� לא רשימה, כמפורט במחלהמספר הימי� הרצופי� מיו� תחילת ה –תקופת המתנה  .29
תקופת , תעמוד רשימה. בהיעדר פירוט במחלהבגי�  מבוטחל ביטוח תגמולי המבטחתתשל� 

 על יו� אחד.  ההמתנה

 2בהתא� לאמור בסעי  ה'  העובד,מספר ימי המחלה לה� זכאי  –קרת תקופת הזכאות ת .30

בניכוי ימי המחלה אות� ניצל העובד עפ"י פוליסה , ברשימה וכמפורטפוליסה ובפרק ו' ל
  .זו
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 ביטוח דמי מחלה  –ה. התחייבות המבטחת 

     

  ההמתנ כאשר לא צוינה ברשימה תקופת –היק� הכסוי הביטוחי הבסיסי  .1

יומיי� לתקופת מחלה של  דמי מחלה תקופת הביטוחבגי� כל  מבוטחתשל� ל המבטחת
ולמש! מספר הימי� המצוי� בד  הרשימה, בהתא�  תקופת ההמתנה, החל מתו�  העובד

 ,� אלא א� נקבע שיעור אחר ברשימה: לשיעורי� כדלהל

של  י הממוצעמהשכר היומ %50 –עקב מחלה  העובדבעד היו� השני והשלישי להיעדרות  1.1

 לא ישולמו דמי מחלה בגי� ימי מנוחה, אלא א� הוסכ� אחרת ברשימה.  . העובד

 – מחלהעקב  העובדעשרה ועד בכלל ברציפות להיעדרות –בעד היו� הרביעי ועד השבע 1.2

לא ישולמו דמי מחלה בגי� ימי מנוחה, אלא א� . העובדשל  הממוצע מהשכר היומי %80

 הוסכ� אחרת ברשימה. 

  – מחלהעשרה ומעלה ברציפות להיעדרות עקב  –ד היו� השמונה בע 1.3

בתנאי כי באותה עת תקופת הוותק הביטוחי , העובדשל  מהשכר היומי הממוצע %90

חודשי�:  3333 –חודשי�. נפל הוותק הביטוחי של העובד מ  3333לגבי אותו עובד עולה על 

ד. לא ישולמו דמי מהשכר היומי הממוצע של העוב 80808080יעמוד שיעור דמי המחלה על %

 מחלה בגי� ימי מנוחה, אלא א� הוסכ� אחרת ברשימה. 

לא ישולמו דמי מחלה בגי� ימי מחלה החלה בתקופת המתנה וימי מנוחה. חלה תקופת  1.4

 ההמתנה ביו� מנוחה, תידחה תקופת ההמתנה ליו� העבודה החל אחריו. 

של יו� ההמתנה,  ההמתנה תקופת, תבוטל רשימהאחרת ב תקופת המתנהא� לא נקבעה  1.5

 ימי� ברציפות.  10101010במקרה ומחלת העובד נמשכה לפחות 

  

  תקרת תקופת הזכאות במחלת עובד .2

לתקרת תקופת , יהיה זכאי לימי מחלה עד שאינה מחלה קודמת, מחלהשחלה ב עובד, 2.1
כמפורט ברשימה, בהתייחס לכל ימי המחלה ששולמו בגי� כל המחלות שחלה  הזכאות,

. למע� הסר ספק, מובהר עובדשל אותו  אותה עת, ובהתא� לוותק הביטוחיהעובד עד ל
 תקרת תקופת הזכאותלצור! חישוב העובד של  הוותק הביטוחיבזה במפורש, כי תקופת 

בגינה  מחלהאחרת, שאינה קשורה במישרי� ל מחלהחלה ב העובדלא תיפגע במקרה, ש
 תגמולי ביטוח למבוטח. שולמו 

הנוכחית, לרבות  המחלהעד מועד העובד , בה� חלה מחלותגי� כל הב תקרת תקופת הזכאות 2.2

�אותה צבר  תקופת הוותק הביטוחיתחושב לפי לעיל,  2222.1111מחלה אחרת, כאמור בסעי�  בגי

לעובד בגינו שולמו  המחלהבמועד קרות המחלה ו/או יו� המחלה הראשו� בגי� אותה  העובד
 , לפי המוקד� מביניה�. ימי מחלה

לעיל, א� חלה העובד במחלה קודמת , יהיה זכאי לימי מחלה בהתחשב  על א� האמור 2.3
בתקופת הוותק הביטוחי של אותו עובד אותה צבר ביו� המחלה הראשו� בגינו שולמו לו 

 ימי מחלה, ועד לתקרת תקופת הזכאות , כמפורט ברשימה. 
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  תקרת תקופת הזכאות לאחר מצוי ימי מחלה .3

שלא  לדמי מחלה,כאמור לעיל, יהי זכאי  תקופת הזכאות, לתקרתשמיצה את זכאותו  עובד
 למבטחת דמי ביטוח ממועד תו� תקופת הזכאות, חודש בגינ� שולמויעלו על יו� וחצי לכל 

 . יו� 90909090 –ולא יותר מ 

  

  זכאות עובד חדש לדמי מחלה .4

  
יו והמבוטח דווח לגבבחודש הראשו� לביטוח,  עובדלמרות האמור בפרק א' לעיל, א� חלה 

 עובדעבור ימי המחלה של  לתגמולי ביטוחזכאי  המעבידיהיה  המחלה, למבטחת לפני קרות
 . מקרה הביטוחבגינו, לפני קרות  הביטוח למבטחת דמיזה, א  א� טר� הועברו 

 זכאות במחלות הקשורות בהריו�, לידה , הפלה וטיפולי פוריות .5

, יהא שמירת הריו�א� למעט מצב של הקשורה בהריו�,  מחלהשחלתה בעובדת  5.1
 בגינה, על פי  לדמי מחלהזכאי  המעביד

 ,�ששה  )6666ביו� קרות מקרה הביטוח צברה העובדת וותק ביטוחי רצו� של ( בתנאי כיכל די

המחלה, שישולמו על פי סעי� זה,  חודשי�. למע� הסר ספק, מובהר בזה במפורש, כי ימי
 סה זו ולא יתווספו אליה. של העובדת על פי פולי יופחתו מתקרת תקופת הזכאות

ימי מחלה בשנת הביטוח על חשבו� מכסת ימי המחלה  7777עד זכאי לזקו   עובד 5.2

 , בשל על פי פוליסה זו

 טיפולי� או בדיקות הקשורי� להריו� ו/או לידת בת זוגו, 

 . 2000200020002000 –בכפו� לקבוע בחוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריו� ולידה של בת הזוג), התש"ס 

עד שישה עשר ימי מחלה, במקו� עבודה בו נהוג שבוע ת לזקו  עובדת זכאי 5.3
עבודה של חמישה ימי�, ועד עשרי� ימי מחלה, במקו� עבודה בו נהוג שבוע 

 עבודה של שישה 

הביטוח, על חשבו� מכסת ימי המחלה  מארבע סדרות בשנתמי�, לכל סדרת טיפולי� ולא יותר י
 –בכפו� לאמור בחוק עבודת נשי�, תשי"ד ו- גופית, , לצור! טיפולי הפריה חעל פי פוליסה זו

 1990199019901990.  ובתקנות עבודת נשי� (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריו�), התשנ"א  1954195419541954

ימי מחלה בשנת הביטוח על חשבו� מכסת ימי המחלה  12121212עד זכאי לזקו  עובד  5.4

 ת בכפו� לאמור בחוק עבודלצור! טיפולי הפריה חו- גופית,  על פי פוליסה זו,

ובתקנות עבודת נשי� (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריו�),  1954195419541954 –נשי�, תשי"ד 

 . 1990199019901990  התשנ"א 

שבועות ימי מחלה בשנת הביטוח על חשבו�  6666עד שהפילה זכאית לזקו  עובדת  5.5

תקרת תקופת הזכאות עפ"י פוליסה זו, בכפו� לאישור רפואי כאמור בחוק 

י שאינה זכאית לדמי לידה מהמוסד , ובתנא1954195419541954 –עבודת נשי� , תשי"ד 

 לביטוח לאומי. 
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  65656565זכאות עובד מעל גיל  .6

אשר החל לקבל פנסית  עובד(כולל) או  65שגילו עולה על גיל  עובדלעיל ,  2.1על א  האמור בסעי   

לתקרת תקופת הזכאות עבור כל המחלות, שיחלה בה�, של חודש ימי� לשנת זקנה , יהא זכאי 
ה שולמו דמי ביטוח למבטחת. עובד ששולמו בגינו דמי ביטוח עבור תקופת וותק ביטוח מלאה בגינ

חודשי� , יהא זכאי לתקרת תקופת זכאות יחסית, בהתא� לאמור בסעי�  12121212 ביטוחי של פחות מ

 זה. הזכות אינה מצטברת משנה לשנה. 

     

  זכאות בטיפול בגמילה .7

 6666כר, וצבר וותק ביטוחי העולה על מוהנמצא בטיפול גמילה מסמי� ואלכוהול במוסד  עובד 

 50505050בשיעור %בגינו  לדמי מחלהזכאי  המעביד, יהא חודשי� לפני מועד יציאתו לטיפול כאמור

מובהר בזאת, כי ימי מחלה . רשימהאלא א� צוי� שיעור אחר ב העובד,מהשכר היומי הממוצע של 
ה זו ובלבד שימי המחלה לא אלה יהיו על חשבו� תקרת תקופת הזכאות של אותו עובד על פי פוליס

 ) חודשי�, לפי הנמו� מביניה�. 4444יעלו על יתרת תקרת תקופת הזכאות המגיעה לעובד או ארבעה (

     

  זכאות לימי מחלה במקרי� שאינ� מחלת עובד .8

     

  עדרות עקב אבל (שבעה)יה 8.1

ימי מחלה בשנת הביטוח על חשבו� תקרת תקופת הזכאות של  6666עד זכאי לזקו   עובד

מות קרוב משפחה מדרגה , בשל אבל ו/או שבעה על פוליסה זו ובד על פיאותו ע
 ב�/בת זוג, ילד, הורה, אח או אחות.  –ראשונה 

     

 עדרות בשל מחלת ילדיה 8.2

ימי�  8שנה, זכאי לזקו  בשל מחלת ילדו עד  16עובד שהוא הורה לילד שטר� מלאו לו    8.2.1

 בשנת הביטוח על חשבו� תקרת תקופת 

ל אותו עובד על פי פוליסה זו או עד לתו� יתרת תקרת תקופת הזכאות, לרבות הזכאות ש
היתרה הנותרת לאחר מיצוי ימי המחלה של העובד, לפי המוקד� מביניה�, ובלבד שב� זוגו 

 מעבודתו בשל כ!.  עובד ולא נעדר

א� הילד נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד, זכאי 

ימי� בשנת הביטוח על חשבו� תקרת תקופת הזכאות  12ובד לזקו  בשל מחלת ילדו עד הע

של אותו עובד על פי פוליסה זו או עד לתו� יתרת תקרת תקופת הזכאות, לרבות היתרה 
 הנותרת לאחר מיצוי ימי המחלה של העובד, לפי המוקד� מביניה�. 

  זכות זו אינה מצטברת משנה לשנה.

של  מהשכר היומי הממוצע 90, א� לא צוי� אחרת ברשימה, יעמוד על %שיעור דמי המחלה

 . , החל מהיו� הראשו� לזכאותעובדה

      



 

ד ו מ  15|  7 ע

שנה ועבד שנה אחת לפחות אצל המבוטח,  18עובד שהוא הורה לילד, שטר� מלאו לו    8.2.2

 זכאי לזקו  בשל מחלה ממארת של ילדו עד 

30  �קופת הזכאות של אותו עובד עפ"י פוליסה תתקרת ימי היעדרות בשנת הביטוח על חשבו

 תרה הנותרת לאחר מיצוי ימי המחלהלרבות הי, זו או עד לתו� יתרת תקרת תקופת הזכאות
של העובד, לפי המוקד� מביניה�, ובלבד שב� זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו בשל כ!. במידה 

ד לזקו  בשל המחלה והעובד הוא הורה יחיד או שהילד נמצא בחזקתו הבלעדית, זכאי העוב

ימי היעדרות בשנת הביטוח על חשבו� תקרת תקופת הזכאות של אותו  60הממארת של ילדו 

עובד עפ"י פוליסה זו או עד לתו� יתרת תקרת תקופת הזכאות, לרבות היתרה הנותרת לאחר 
 מיצוי ימי המחלה של העובד, לפי המוקד� מביניה�. 

מהשכר היומי הממוצע של  90שימה, יעמוד על %שיעור דמי המחלה, א� לא צוי� אחרת בר

 %דלעיל "מחלה"  8.2.2 %ו 8.2.1לעני� סעיפי�  העובד, החל מהיו� הראשו� לזכאות.

 . 1993 %(היעדרות בשל מחלת ילד) ,תשנ"ג  כהגדרתה בחוק דמי מחלה

     

  זוגת זוג, הורה ו/או הורה של ב�/בת העדרות בשל מחלת ב�/ב   8.3

על חשבו� תקרת ימי מחלה בשנת הביטוח בשל מחלת ב�/בת הזוג  6י לזקו  עד זכא עובד 8.3.1    

 תקופת הזכאות של אותו עובד עפ"י 

פוליסה זו או עד לתו� יתרת תקרת תקופת הזכאות, לרבות היתרה הנותרת לאחר 
 .� –לעני� סעי  זה "מחלה" מיצוי ימי המחלה של העובד, לפי המוקד� מביניה

  .1998 %מחלה ( היעדרות בשל מחלת ב� זוג ) , תשנ"ח כהגדרתה בחוק דמי 

על חשבו� תקרת תקופת הזכאות של ימי מחלה בשנת הביטוח  6זכאי לזק�  עד  עובד 8.3.2

אותו עובד עפ"י פוליסה זו או עד לתו� יתרת תקרת תקופת הזכאות, לרבות היתרה 
�, בשל מחלת הורה מביניה� הנותרת לאחר מיצוי ימי המחלה של העובד, לפי המוקד

, ובלבד שב� הזוג עובד ולא נעדר מעבודתו בשל כ� ובלבד שמי מאחיו ו/או שנה 65לו 

 אחיותיו האחרי� לא מימשו את זכאות� לפי החוק באותו מועד. 

למע� הסר ספק, מובהר בזה במפורש, כי ימי המחלה, שישולמו על פי סעי� זה, יופחתו  8.3.3

אינה ד על פי פוליסה זו ולא יתווספו אליה. הזכאות של העוב מתקרת תקופת הזכאות
( היעדרות  כהגדרתה בחוק דמי מחלה –לעני� סעי  זה "מחלה"  . מצטברת משנה לשנה

  .1993 –בשל מחלת הורה ) תשנ"ד 

     

  חישוב השכר היומי הממוצע .9

  שכר יומי ממוצע 9.1

  רשימה.או למפורט ב פוליסה, בהתא� למהשכר היומי הממוצעישולמו באחוזי�  דמי המחלה 

  

  שכר יומי ממוצע לעובד שחלה בשנית 9.2
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 30303030יו�, שלאחריה הבריא  15151515שנמשכה מעל , מחלהשחלה בעובד ל השכר היומי הממוצע 

 שכר יומי יהיה אותו  – יו� וחלה שנית

  בתקופה הראשונה.דמי המחלה , ששימש בסיס לתשלו� ממוצע 

  שכר יומי ממוצע במקרי� מיוחדי� 9.3

 בהתא� השכר היומי הממוצעשקיבל דמי פגיעה או דמי לידה וחזר מיד לעבודה, יקבע  דעוב
 האחרו�.  שכר המבוטחל

  עדכו� תוספת יוקר   9.4

במועדי� בה� משולמת תוספת  השכר היומי הממוצעיעודכ�  יו�) 30303030(מעל במחלות ממושכות  

 יוקר לכלל השכירי� במשק. 

      
    דמי פגיעה בעבודה  –פרק ו': התחייבויות המבטחת 

     

 תשלו� דמי פגיעה  .1

, בהתא� לאמור בפרק מקרה הביטוח, בקרות דמי פגיעה בעבודהתישא בתשלו�  המבטחת
ובתנאי שבקרות מקרה הביטוח התקיימו יחסי עובד מעביד בי� בעל הפוליסה לבי� זה, 

ח העובד, שולמו בגי� העובד דמי ביטוח במלוא� עד למועד קרות מקרה הביטוח והונ
לשביעות רצו� המבטחת שמדובר בתאונת עבודה כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי, (נוסח 

 . 1995199519951995  משולב) התשנ"ה 

     

 חישוב דמי הפגיעה בעבודה  .2

יו� לאחר יו� הפגיעה, תשל�  12 –במקרה ותקופת הפגיעה בעבודה מגיעה ל  2.1

בשיעור  דמי פגיעה עבור היומיי� הראשוני�, שלאחר יו� הפגיעה בעבודה,המבטחת 

 לפרק ה'.  2, כאמור בסעי  מהשכר היומי הממוצע 30של %

 המבטחתיו� לאחר יו� הפגיעה, תשל�  12במקרה ותקופת הפגיעה בעבודה עולה על  2.2

 50דמי פגיעה עבור היומיי� הראשוני�, שלאחר יו� הפגיעה בעבודה, בשיעור של %

 לפרק ה'.  2מהשכר היומי הממוצע, כאמור בסעי  

דמי פגיעה  המבטחתהשלישי עד התשיעי שלאחר הפגיעה בעבודה, תשל� עבור היו�  2.3

 לפרק זה.  2, כאמור בסעי  הממוצע מהשכר היומי 80בשיעור של %

בכל מקרה לא תעלה תקופת התשלו� בגי� דמי הפגיעה על תשעה ימי� בגי� כל  2.4
 מקרה ביטוח. 
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 �    פרק ז': חריגי

     

 זו בגי� תביעות הנובעות ביטוח על פי פוליסההמבטחת לא תהיה אחראית לתשלו� תגמולי 
 :� במישרי� או בעקיפי�, עקב, על ידי או בקשר ע

היעדרות הנגרמת כתוצאה מקטטה, שירות בטחוני בצה"ל, משטרת ישראל, משמר הגבול,     
שירות בתי הסוהר או בכל שירות ביטחוני אחר, פגיעה מפעולה צבאית וחבלנית או מחתרתית, 

יבה, טרור, פעולות מעי� מלחמתיות (בי� א� הוכרזה מלחמה ובי� א� לאו), מלחמה, מעשי א
פלישה, פעולת אויב זר, מהפכה, מרד, מלחמת אזרחי�, פרעות, מהומות אזרחיות, התקוממות 

 כוח צבאי. 

 חומר גרעיני, ביקוע גרעיני, היתו� גרעיני או זיהו� רדיו אקטיבי.  .1

 שביתה והשבתה.  .2

גרת אגודה ספורטיבית, בי� במסגרת מקצועית ובי� א� לאו, פעילות ספורטיבית במס .3
לרבות צלילה, דאיה, צניחה, סקי מי� או שלג, טיפוס הרי�, אגרו� או פעילות אתגרית 

 כלשהי. 

היעדרות עקב ניתוחי� וטיפולי� קוסמטיי� וכ� ניתוח ו/או טיפול יזו� על ידי העובד,  .4
 יפוי. שאינו חיוני למטרות רפואיות ו/או לצורכי ר

 היעדרות עקב שכרות או התמכרות העובד לאלכוהול או לס� כלשהו.  .5

 היעדרות עקב שמירת הריו�.  .6

היעדרות בגינה אי� העובד מקבל שכר מהמעביד, לרבות חופשת לידה בגינה אי� העובדת  .7
 מקבלת דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי. 

פיצויי� לנפגעי תאונת היעדרות הנובעת מאירוע, המהווה תאונת דרכי� לפי חוק ה .8

יוד ו/או הקשור לכלי רכב מנועי מכל סוג שהוא, מעליות, צ 1975197519751975 –דרכי�, התשל"ה 

וכלי טייס, פרט לטיסה כנוסע בכלי טיס אזרחי המורשה  מכני הנדסי, רכבות, כלי שייט
 להוביל נוסעי�, בי� שנית� לבטח� על פי פקודת ביטוח רכב מנועי ובי� א� לאו. 

רמה בשל מעשי� או פעולות שעשה העובד או שלקח בה� חלק, המהווי� היעדרות שנג .9
 עברה לפי כל חוק פלילי או תקנה פלילית. 

שבמועד האשפוז המתוכנ�  מועדו נקבע לפני תחילת הביטוח אוהיעדרות עקב אשפוז, ש .10
 טר� צבר העובד וותק ביטוחי של שלושה חודשי ביטוח. 

כאי לקבל תשלו� כלשהו בעד אותו פרק זמ� היעדרות בגינה קיבל העובד, או היה ז .11
מהמעביד או מגור� מבטח אחר, לרבות קר� פנסיה או ביטוח מנהלי�, או מהמוסד לביטוח 

 לאומי או מקר� שביתה. 

בנוס� ובלי לגרוע מהאמור לעיל רשאית המבטחת לשלול או להפחית את תגמולי הביטוח,  .12

  , א�:1981198119811981 –בכפו� לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 

העובד הפר ללא סיבה מספקת הוראת רופא, שהיתה מכוונת להחיש את החלמתו ולהחזירו   .א
 למעגל העבודה. 

 העובד נהג בצורה העלולה למנוע את החלמתו והחזרתו למעגל העבודה.   .ב

רופא שנקבע על ידי המבטחת, לא אישר את תעודת המחלה או מש� ימי המחלה, תעודת   .ג

ימי� מתו� המחלה או  7777לה או בפרק זמ� של עד המחלה לא הוצאה בעת תקופת המח

 שבתעודה הרפואית שהגיש העובד בוצעו שינויי� שלא אושרו על ידי המבטחת. 

 נמסרו נתוני� כוזבי� בעני� מחלת העובד ומשכה, או לגבי כל פרט אחר בתביעה.   .ד
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צי לכל יו� וח –לעני� האירועי� הבאי� תוגבל תקופת הזכאות המרבית לדמי מחלה ל    .14

יו�, אפילו א�  90909090 –חודש עבודה מלא מיו� הצטרפות העובד לביטוח, א� לא יותר מ 

 תקופת הזכאות המרבית לפי הפוליסה או הרשימה ארוכה יותר: 

 תסמונת הכשל החיסוני הנרכש (איידס) ו/או מחלה או תסמונת דומה.   .א

 ניסיו� התאבדות ו/או פציעה עצמית מכוונת של העובד.   .ב

 שיות. הפרעות נפ  .ג

     

 פרק ח': תשלו� על פי חוקי� אחרי� או על ידי צד שלישי     

     

מטעמי בריאות,  כושר לעבודה –הזכאי לתשלו� על פי כל חיקוק בעד תקופת אי  עובד .1

או פיצויי� מכוח פקודת  1995 –למעט חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה 

פי פוליסה זו על ההפרש שבי�  לא יעלה הסכו� אשר ישול� עלהנזיקי� (נוסח חדש), 
  התשלו� שיקבל על פי כל חיקוק, כאמור לעיל, לבי� הסכו� המבוטח לפי הפוליסה.

 פוליסהלפי  מהשכר היומי הממוצע %30 –מ  דמי המחלהלמרות האמור לעיל, לא יפחתו 

  זו.

שבוטח על פי מקרה ביטוח זכאי לתשלו� מהמוסד לביטוח לאומי בשל  העובדלא היה  .2
זו, והסיבה לאי זכאותו הינה אי תשלו� למוסד לביטוח לאומי מכל סיבה שהיא,  יסהפול

מהשכר היומי הממוצע לפי  30303030לא יעלו דמי המחלה אשר ישולמו על פי פוליסה זו על %

 פוליסה זו. 

      

 

 פרק ט': תביעות     

     

 : דלקמ�בכפו� לקיו� התנאי�  הפוליסה,לפי תנאי  תגמולי הביטוחאת מבוטח תשל� ל המבטחת

זו, יודיע  פוליסהעל פי  לדמי מחלה העובדבגינה זכאי  מחלת העובדעל  מבוטחבהיוודע ל .1
 בהקד� האפשרי.  המבוטח למבטחתעל כ! 

   

את אבחנת הרופא המטפל ואת כל המסמכי� הרפואיי�  מבטחתימסור ל המבוטח .2
 :� והאחרי�, הדרושי� לבירור התביעה, לרבות המסמכי� שלהל

מס'  העובד,חלה של קופת חולי�, הכוללת: ש� וש� משפחה של תעודה/אישור מ  .א
, מס' ימי המחלהוסימולה לפי מפתח המחלות, תקופת המחלה ת.ז., אבחנת 

 המחלה ותארי! הוצאת התעודה. במקרי אשפוז תצוי� תקופת האשפוז. 

 סיכו� רפואי מטע� הרופא המטפל ו/או גיליו� אשפוז/שחרור.   .ב

 דה והיק  משרה. נתוני� בדבר נוכחות בעבו  .ג

 שלא עבד בתקופת מחלתו.  העובדהצהרת   .ד

במקרה של פגיעה בעבודה יצורפו לתביעה טופס הצהרה על פגיעה בעבודה, אישור   .ה
והונח  המבטחתלגבי הטיפול הרפואי מבית החולי�/ מד"א ו/או מר"מ לפי דרישת 
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לשביעות רצו� המבטחת, שמדובר בתאונת עבודה כהגדרתה בחוק הביטוח 

 . 1995199519951995  מי, (נוסח משולב) התשנ"ה הלאו

במקרה של פגיעה מחו- לעבודה יצורפו לתביעה אישור על הטיפול הרפואי מבית   .ו
 . המבטחתהחולי�/ מד"א ו/או מר"מ לפי דרישת 

בשל היעדרות מחמת מחלת ילד, תלווה בהצהרה כנדרש  דמי מחלהתביעה לתשלו�   .ז

 . 1993 –שנ"ג מכוח חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), הת

בשל היעדרות מחמת מחלת ב�/בת זוג, תלווה בהצהרה  דמי מחלהתביעה לתשלו�   .ח

 . 1998 –כנדרש מכוח חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ב� זוג), התשנ"ח 

בשל היעדרות מחמת מחלת הורה/ הורה ב�/בת זוג,  דמי מחלהתביעה לתשלו�   .ט
דרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד תלווה בהצהרה כנדרש מכוח חוק דמי מחלה (היע

– 1993 . 

בשל היעדרות עקב הריו� ולידה של בת הזוג, תלווה  דמי מחלהתביעה לתשלו�   .י
בהצהרה כנדרש מכוח חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריו� ולידה של בת זוג), 

 . 2000–התש"ס 

  

ופא מטעמה, לבדיקה רפואית על ידי ר העובד, יעמיד עצמו המבטחתא� יידרש לכ! על ידי  .3
קיו� הוראה וימסור כל פרט ו/או מסמ! רפואי שיידרש, לרבות ויתור על סודיות רפואיות. 

 זו יהיה תנאי מוקד� לחובת המבטחת לתשלו� תגמולי ביטוח על פי פוליסה זו. 

א� עבד העובד בימי� עבור� שלמה המבטחת דמי מחלה, חייב המעביד בעל הפוליסה  .4
לה. לא הוחזרו דמי המחלה, כאמור, תו� הזמ� שנקבע על להחזיר למבטחת את דמי המח

ידי המבטחת, רשאית תהיה המבטחת לנכות את דמי המחלה ששולמו מכל סכו�, המגיע 
או שיגיע למעביד וזאת מבלי לגרוע מזכותה לתבוע בכל דר� שהיא את החזרת דמי 

 המחלה. 

          
    תנאי הפוליסה 

     

 פרשנות  .1

חר המצורפי� לה, יקראו כחוזה אחד וכל מילה או ביטוי וכל מסמ! א הרשימהזו,  פוליסה
תהא לה� אותה  הרשימהאו של  הפוליסהשיוחסה לה� משמעות מיוחדת בכל חלק של 

בלשו�  פוליסההמשמעות המיוחדת בכל מקו� שה� מופיעי�, אלא א� נאמר אחרת. כל האמור ב
 מי� נקבה ולהיפ!. יחיד משמעו ג� ברבי� ולהיפ!, וכל האמור במי� זכר משמעו ג� ב

  

  –כתובת למת� הודעות הודעה למבוטח  .2

 . מבטחתתימסר לפי מענו האחרו� הידוע ל פוליסהבכל הקשור ל מבוטחל המבטחתהודעה של 

  

  –הודעה למבטחת 

, פוליסהבמע� משרדה הראשי, המצוי� בכותרת ל מבטחתתימסר למבטחת ל המבוטחהודעה של 
  למבוטח.בכתב  המבטחת או בכל מע� בישראל עליו הודיעה

 שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר בבית הדואר.  72הודעה תיחשב כהודעה שנמסרה בתו! 
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 חובת גילוי ושינוי בעני� מהותי  .3

על כל השאלות שנשאל  מבטחתבכתב להמבוטח הוצאה על סמ! התשובות שנת�  הפוליסה  .א
ו, ועל סמ! הנחתה של ז פוליסה, ההודעות וההצהרות ששימשו בסיס לטופס ההצעהב

גילה לה את כל העובדות המהותיות לצור! הערכת הסיכו� המבוטח,  המבוטחש המבטחת
 לרבות כל העובדות הרלוונטיות הקשורות להחמרת הסיכו� המבוטח. 

לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות או לא גילה למבטחת עני� מהותי ה� בטופס ההצעה   .ב
יכו� המבוטח, תהיה המבטחת רשאית לבטל את וה� בנסיבות המהוות החמרת הס

 . 1981198119811981 –הפוליסה או להקטי� את היק� חבותה לפי הוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א

 עני� מהותי לצור! ביטוח זה, ייחשב, בי� היתר:   .ג

 זו.  פוליסהאו בכל מסמ! אחר ששימש בסיס ל בטופס ההצעהעובדות שצוינו כמהותיות  )1(

  המבוטח.קו או בהתמחותו של תיאור ו/או שינוי בעיסו )2(

 המבוטח, לרבות נסיו� תביעות, ביטול ביטוח של המבוטחפרטי� על העבר הביטוחי של  )3(
בעבר, אי חידושו על ידי מבטח כלשהו, סירוב של מבטח כלשהו לבטח את המבוטח בעבר 

 או התנאת הביטוח בתנאי� או סייגי� מיוחדי�. 

שנגר�  נזקיצוי או שיפוי כלפי אד� שלישי בשל על זכותו לפ המבוטחהסכ� שעל פיו ויתר  )4(
 זו אמורה לחול עליו.  פוליסהש מקרה ביטוחעקב  מבוטחל

או  1981 %כל אירוע המהווה החמרת הסיכו�, בהתא� לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א  )5(

 המשפיע על הערכת הסיכו� המבוטח. 

  

 חובת שיתו� הפעולה של המבוטח ע� המבטח  .4

, תו! זמ� סביר, לאחר שנדרש לכ!, את המידע והמסמכי� מבטחתללמסור  המבוטחעל   .א
הדרושי� לבירור חבותה, לרבות העברה מיידית, ע� קבלת�, של כל מסמ! הרלוונטי לקרות 

 , ככל שיוכל, להשיג�. מבטחתא� אינ� ברשותו, עליו לעזור למקרה הביטוח. 

, לרבות פתיחת לא קוימה חובת המבוטח להודעה למבטחת על קרות מקרה הביטוח  .ב
הליכי� בגינו או לשיתו� פעולה עמו בבירור התביעה ומסירת כל מסמ� הדרוש לכ�, 
כאמור, וקיומה היה מאפשר למבטחת להקטי� חבותה, אי� המבטחת חייבת בתגמולי 

. הוראה זו לא תחול בכל אחת הביטוח אלא במידה שהיתה חייבת בה� אילו קוימה החובה
 מאלה: 

 ו קוימה באיחור מסיבות מוצדקות. החובה לא קוימה א )1(

)2(  �את בירור חבותה ולא הכביד על  המבטחתאי קיומה או איחורה לא מנע מ
 הבירור. 

עשה המבוטח במתכוו� דבר שהיה בו כדי למנוע מ� המבטחת את בירור חבותה או להכביד   .ג
עליה, אי� המבטחת חייבת בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיתה חייבת בה� אילו לא 

 ה אותו דבר. נעש

מסר המבוטח למבטחת עובדות כוזבות, או העלי� ממנה עובדות בנוגע למקרה הביטוח או   .ד
 פטורה המבטחת מחבותה.  –בנוגע לחבות המבטחת, והדבר נעשה בכוונת מרמה 

     

 הארכת תקופת הביטוח או חידוש הפוליסה   .5

, אשר המבטחת של טעונה הסכמה בכתב הפוליסהכל הארכה או חידוש של הביטוח על פי   .א
האמורה לא יואר! הביטוח  תקופת הביטוחתינת� במפורש למטרה זו. מוצהר בזה כי בתו� 
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ולא יחודש מאליו, לרבות בדר! של שתיקה, וכי הארכת הביטוח או חידושו תיעשה א! ורק 
לחידוש או להארכה, כאמור, ולא בכל דר! אחרת,  המבטחתבדר! של אישור מפורש בכתב של 

 , או להיפ!, בצורה ובמועד כלשה�, להאריכו. המבוטח למבטחתציע א  א� ה

חלק בלתי נפרד  טופס ההצעה לביטוחיהווה  הפוליסהעל ידי חידוש  תקופת הביטוחהוארכה   .ב
טופס ההצעה זאת חידוש של פוליסה קודמת יראו את  פוליסהא  ממסמ! ההארכה. היתה 

 המקורי כחלק בלתי נפרד ממנה.  לביטוח

  

 ו� דמי הביטוח ודמי� אחרי� תשל .6

את  עובד,של כל  בתקופת הביטוח, לכל חודש העובדי�ישל� עבור כל אחד מ בעל הפוליסה  .א
, לאור ההתאמות המתחייבות מכוח רשימה, על פי הנקוב במבטחתהמגיעי� ל דמי הביטוח

 להל�.  7סעי  

 . מחלתו בכל תקופת, לרבות מבטחתבגינו הוגשה תביעה ל עובדישולמו ג� עבור  דמי הביטוח  .ב

במועד המוסכ�, ישא הסכו� שבפיגור בנוס  להפרשי הצמדה כאמור  דמי הביטוחלא שולמו   .ג

, הפרשי ריבית עבור תקופת הפיגור לפי  1961 –בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א 

בעת סילוקו של הסכו�  מבטחתבאותה עת, אשר ישולמו להמבטחת השער המקובל אצל 
 בלתי נפרד ממנו. שבפיגור, וכחלק 

ימי� לאחר שהמבטחת דרשה מבעל הפוליסה  15151515לא שול� סכו� שבפיגור כאמור תו�   .ד

ימי� נוספי� א�  21212121לשלמו, רשאית המבטחת להודיע למבוטח כי הביטוח יתבטל כעבור 

 הסכו� שבפיגור לא יסולק לפני כ�. 

לק את הסכו� אי� בביטול הביטוח על פי סעי� זה כדי לגרוע מחובת בעל הפוליסה לס  .ה
 שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור, לרבות הוצאות המבטחת. 

א� לא ישולמו דמי הביטוח, תהיה המבטחת זכאית, מבלי לגרוע מהסעדי� האחרי�   .ו
 �העומדי� לה על פי די�, לגרו� לכ� שיעוכב כל תשלו� לבעל הפוליסה עד לכיסוי סכו

 החוב. 

     

 שינוי בדמי הביטוח  .7

של  מהשכר המבוטח זו מחושבי� באחוזי� הרלוונטיי� פוליסההמשולמי� בגי�  טוחדמי הבי  .א
  .רשימה, כמפורט בעובדכל 

 שיהיה בתוק  בתארי! השינוי.  המבטחתהמעודכ� ולפי תערי   העובדי�בהתא� למספר   .ב

של  דמי הביטוחתוכל לשנות את  המבטחתלעיל,  6מבלי לגרוע מהאמור בסעי  זה ובסעי    .ג

, ובלבד לבעל הפוליסהיו� מיו� שתודיע על כ! בכתב  30כעבור העובדי� לכלל ביטוח זה 

שנתקבל לשינוי אישור המפקח על שוק ההו�, הביטוח והחיסכו�. נער! שינוי, כאמור, יחושבו 
 . העובדי�החדשי�, לפי התערי  החדש הישי� לכלל  דמי הביטוח

  שינוי השכר המבוטח .8

החודשיי� המועברי�  במסגרת הדיווחי� המבוטח השכרהמעביד יהיה רשאי לשנות את   .א
  כל עוד השכר המבוטח אינו עולה על שיעור המשכורת באותה עת., מבטחתל

 שבעת מסירת ההודעה היה זכאי  עובדלא יחול על  השכר המבוטחשינוי   .ב

זו, למעט העלאות הניתנות לכל העובדי� במקרה של תוספת  פוליסהעל פי  תגמולי ביטוחלקבל  
 או תוספת שכר הניתנת לכלל השכירי� במשק.  יוקר
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 תחלו�  .9

ג� זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי,  מקרה הביטוחבשל  עובדו/או ל מבוטחל היתה  .א
    .מבטחתשלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו ל

אינה רשאית להשתמש בזכות שעברה אליה לפי סעי  זה באופ� שתפגע בזכותו  המבטחת  .ב
    . המבטחתלגבות מ� הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל התגמולי� שקיבל מ המבוטחשל 

מגיע למבטחת לפי  יקבל המבוטח ו/או העובד מ� הצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה  .ג
סעי� זה, עליו להעבירו למבטחת. עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות 

    לפצותה בשל כ�.  שעברה למבטחת, עליו

נגר� שלא בכוונה בידי אד� שמבוטח סביר  מקרה הביטוחזה לא יחולו א�  הוראות סעי   .ד
לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד 

    שביניה�. 

  

 ביטול הפוליסה  .10

, שתשלח בדואר רשו� ושנתקבלה מבטחתזו בהודעה בכתב ל פוליסהרשאי לבטל  המבוטח  .א

לעצמה את הפרמיה הנהוגה  המבטחת� מראש. במקרה זה תשאיר יו 30אצלה לפחות 

 בתוקפה.  הפוליסהלתקופה קצרה עבור הזמ� בו היתה 

, לפי תקופת הביטוחתהא רשאית לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תו�  המבטחת  .ב

יו�  21בכתב, לפחות  מבוטחשיקול דעתה, ובלבד שהודעה על כ! בדואר רשו� תימסר ל

 בו יתבטל הביטוח.  לפני התארי!

 זכאי לדרוש את החזרת הפרמיה האחרונה  המבוטחבמקרה זה, יהיה 

 בתוק .  הפוליסהבה היתה  הביטוח לתקופת, בהתא� בניכוי חלק יחסיששולמה על ידו, 

זו, א� על פי די� ימנע ממנה במישרי� או  פוליסהתהיה רשאית לשנות את תנאי  המבטחת  .ג
 פוליסהעל פי תנאי  בעל הפוליסהו/או  העובדי�, לשפות את בעקיפי�, באופ� מלא או חלקי

 . לבעל הפוליסהיו� שתימסר  45זו, וזאת בהודעה מוקדמת של 

 המבוטח בחובתו לגילוי עני� מהותי, לרבות החמרת הסיכו�, רשאית המבטחת לא עמד  .ד
 ,�לבטל את הפוליסה או לשל� תגמולי ביטוח מופחתי� או שהמבטחת תופטר מתשלומ

  .1981198119811981 –ו� להוראות חוק חוזה ביטוח, התשמ"א בכפ

שקד� לתארי!  מקרה ביטוחלגבי  המבוטחלא יפגע בזכויותיו של  המבטחתביטול מצד   .ה
 הביטול. 

  

 העברת זכויות  .11

זו לא יהיו ניתנות להעברה ו/או לשעבוד ו/או למשכו� אלא  פוליסהעל פי המבוטח זכויות 
 המבטחת. בהסכמה בכתב ומראש של 

     

 י� והיטלי� מיס .12

בניכוי מס זו,  פוליסהכמתחייב על פי  תגמולי הביטוחאת  מבוטחתשל� ל המבטחת  .א
 כמתחייב על פי כל די�. 
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ואת המסי� הממשלתיי� והאחרי� החלי�  דמי הביטוחאת  מבטחתישל� ל בעל הפוליסה  .ב
ועל כל התשלומי� האחרי�,  דמי המחלה, על דמי הביטוח, או המוטלי� על פוליסהעל 

, בי� א� המסי� ואו ההיטלי� קיימי� ביו� הפוליסהמחויבת לשל� על פי טחת המבש
  ובי� א� יוטלו במועד שלאחר מכ�. פוליסהעריכת ה

  

  הקיזוז זכות .13

  �המבטחת רשאית לקזז מתגמולי הביטוח המגיעי� למבוטח בקרות מקרה הביטוח כל סכו
� אחרת ובתנאי שמועד פרעונו שהמבוטח חייב למבטחת, בי� שחובו מתייחס לפוליסה זו ובי

  חל�. 

 

 התיישנות  .14

  �תקופת התיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח על פי פוליסה זו, לרבות בערכאות, היא שלוש שני
 מיו� קרות מקרה הביטוח. 

  

 ברירת די�  .15

לרבות בקשר ע� שאלת וכל חילוקי דעות או תביעות על פיה או בקשר אליה,  הפוליסהפרשנות 
 טוחי, יתבררו א� ורק על פי דיני ישראל ובבתי משפט בישראל בלבד. הכיסוי הבי

למע� הסר ספק, מובהר בזאת, כי אכיפת פסק די� זר לא תחשב כפרשנות הפוליסה לפי דיני ישראל 
 ולא כפסק די� שנית� בבית משפט ישראלי. 

  

 תחולת החוק  .16

אלא א� הותנה אחרת, בכפו  , 1981 –זו יחולו הוראות חוק חוזה הביטוח, תשמ"א  פוליסהעל 

 להוראותיו הקוגנטיות של חוק זה. 

  

  


