 21אוגוסט 2018 ,
לכבוד
עמותת פרחי כרמיאל
באמצעות משמרת סוכנות לביטוח ( )2000בע"מ
הנדון :הצעה לחידוש ביטוח תאונות אישיות קבוצתי
פוליסה מס' 796499951
בעל הפוליסה:
מבוטחים:
תקופת ביטוח:
עיסוק:
סכומי הביטוח:
כיסויים

עמותת פרחי כרמיאל
כ 32-מבוטחים נקובים בשם.
 01.09.2018עד 31.08.2019
חוגי ספורט –ילדים ובוגרים
סכום ביטוח
למבוטח
עד גיל 18
₪ 55,000
₪ 275,000
₪ 200

סכום ביטוח
למבוטח
מעל גיל 18
ועד גיל 60
₪ 180,000
₪ 275,000
₪ 700

מוות עקב תאונה
נכות צמיתה עקב תאונה
אי כושר זמני מתאונה-
פיצוי שבועי
₪ 9,200
₪ 9,200
הוצאות אשפוז וטיפול
רפואי עקב תאונה
₪9,200
₪ 9,200
הוצאות טיפול שיניים
עקב תאונה
כלול
הרחבה לפעילות
ספורטיבית
 פרמיה שנתית למבוטח עד גיל  18הינה ₪ 60 :ברוטו
 פרמיה שנתית למבוטח מעל גיל  18הינה ₪ 95 :ברוטו
 ובכפוף לפרמיה שנתית מינימאלית בסך ₪ 5,000

השתתפות
עצמית/ימי
המתנה

סף
פיצוי

תקרה
מרבית

 10ימים

-

₪ 600

2,500
₪
-

52
שבועות
-

-

-

-

₪ 600

תנאים כלליים:
 .1הפוליסה כפופה לקבלת שמותיהם של המבוטחים תחתיה טרם תחילת תקופת
הביטוח ו/או ממועד הצטרפותם במהלך תקופת הביטוח.
 .2רשימת המבוטחים תועבר ע"ג קובץ בפורמט אקסל בלבד ותכלול את הפרטים
שלהלן; שם פרטי  +משפחה ,מספר תעודת זהות ,כתובת מלאה תאריכי לידה טלפון
נייד ומייל .
 .3למען הסר ספק ,הפוליסה מכסה אירועים תאונתיים בלבד ללא מחלות.
 .4תקופת הפיצוי המכסימלית לאי-כושר מלא זמני ,תהא  52שבועות מיום קרות מקרה
הביטוח.

 .5הפוליסה כוללת הרחבה לכיסוי הוצאות אשפוז וטיפול רפואי עקב תאונה – כמפורט
בתנאי הפוליסה .ובכפוף לסף פיצוי בסך ₪ 2,500
 .6הפוליסה כוללת הרחבה לכיסוי הוצאות ריפוי שיניים עקב תאונה – כמפורט בתנאי
הפוליסה .
 .7הפוליסה כוללת הרחבה לפעילות ספורטיבית – כמפורט בתנאי הפוליסה .
 .8בעל הפוליסה יפיץ העתק הפוליסה הגילוי הנאות ודף הרשימה לכל מבוטח .החברה
תעמיד לרשותו של בעל הפוליסה עותקים ככל שיידרש.
 .9במידה ומבוטח נגרע מהרשימה ביוזמת בעל הפוליסה בתוך תקופת הביטוח ,בעל
הפוליסה יודיע בכתב לאותו מבוטח  30יום טרם ביטול הביטוח כי הוא חדל להיות
מבוטח בפוליסה וכן את המועד בו יהא חדל להיות מבוטח כאמור.
 .10בעל הפוליסה מתחייב לעדכן מידית בכתב את המבוטחים על כל שינוי בתנאי
הפוליסה בתוך תקופת הביטוח .
 .11גבול אחריות מקסימאלי לאירוע הינו. ₪ 1,250,000 :
 .12תשלום בתנאי מזומן יחשב  -עד  5תשלומים שווים ורצופים מיום תחילת הביטוח ללא
דמי אשראי.
 .13הצעתנו כפופה לתנאי ה"פוליסה לביטוח תאונות אישיות קבוצתית מהדורת ספטמבר
. 2017
 .14הצעה זו תקפה עד לתאריך . 31.08.2018
תנאים כללים להעתקה לדף הרשימה
 .15למען הסר ספק ,הכיסוי מוגבל לתאונות שיארעו בעת העיסוק בספורט בגינה בוטח
המבוטח (חוגי ספורט) .ובתנאי שהעיסוק בפעילות הינו באישור בעל הפוליסה ו/או
מדריך מטעמו בלבד .מובהר בזאת כי כל פעילות אחרת לא תהיה מכוסה.
 .16הפוליסה בתוקף למבוטחים עד גיל ( 60כולל) בלבד.
 .17מובהר בזאת כי פרמיה למבוטח עד גיל  20בסך  48שח הינה פרמיה נטו  ,הפרמיה
לתשלום הינה  60שח ברוטו .
מובהר בזאת כי פרמיה למבוטח מעל גיל  20בסך  76שח הינה פרמיה נטו  ,הפרמיה
לתשלום הינה  95שח ברוטו .

_______________________________
חתימת בעל הפוליסה  /מורשה חתימה

___________________
ח.פ  /ת.ז

בברכה,
קובי אלמיזרק – מנהל מדור
מח' תאונות אישיות
החטיבה לביטוח כללי

גילוי נאות בפוליסה לביטוח תאונות אישיות
ע''ש  :עמותת פרחי כרמיאל
חלק א'  -ריכוז התנאים
הנושא
א .כללי

הסעיף

 .1שם הפוליסה
 .2שם בעל הפוליסה

התנאים

פוליסה לביטוח תאונות אישיות קבוצתית
עמותת פרחי כרמיאל

 .3משך תקופת הביטוח

מ –  01.09.2018עד – ( 31.08.2019הכיסוי חל ממועד ההצטרפות האישי לתוכנית זו).

 .4הכיסויים
 .5הרחבות מיוחדות

פיצוי חד פעמי למקרה מוות עקב תאונה
 .1נכות צמיתה עקב תאונה
 .2אי כושר זמני עקב תאונה – פיצוי שבועי
 .3הוצאות אשפוז וטיפול רפואי עקב תאונה
 .4הוצאות ריפוי שיניים עקב תאונה
 .5הרחבה לפעילות ספורטיבית
המשכיות – אין

 .6תנאים לחידוש אוטומטי
 .7תקופת אכשרה
 .8תקופת המתנה

אין חידוש אוטומטי
אין
 -10ימים ראשונים בגינם לא ישולמו תגמולי ביטוח בגין אי כושר זמני מתאונה .
 ₪ 600 .1בגין תגמולי ביטוח להוצאות רפואיות עקב תאונה (ובכפוף לסף פיצוי בסך
) ₪ 2,500
 ₪ 600 .2בגין תגמולי ביטוח לריפוי שיניים עקב תאונה .
אין שינוי בתנאים

 .11גובה הפרמיה
 .12מבנה הפרמיה
 .13שינוי הפרמיה במהלך
תקופת הביטוח

בהתאם למפורט בדף הרשימה
פרמיה קבועה
אין

 .9השתתפות עצמית
ב .שינוי
תנאים
ג .הפרמיה

 .10שינוי תנאי הפוליסה
במהלך תקופת הביטוח

ד .תנאי
ביטול

 .14ביטול על ידי המבוטח

 .15ביטול על ידי המבטח

בעל הפוליסה רשאי לבטל את הביטוח לפי פוליסה זו בכל עת שהיא לפני תום תקופת
הביטוח ,לפי שיקול דעתו ,ובלבד שההודעה בכתב על כך תשלח למבטח.
הביטול יכנס לתוקפו במועד בו התקבלה בקשת הביטול במשרדי המבטח.
במקרה כאמור יחזיר המבטח למבוטח את דמי הביטוח ששולמו בעד התקופה שלאחר
מועד כניסת הביטול לתוקף ,בהפחתת סכומים אלה:
( )1בעד תקופה של עד שבעה ימים שבהם היתה הפוליסה בתוקף ,לרבות אם לא
נכנסה לתוקף 5% -מדמי
הביטוח השנתיים;
( )2בעד תקופה העולה על שבעה ימים שבהם היתה הפוליסה בתוקף 5% -מדמי
הביטוח השנתיים בצירוף
 0.3%מדמי הביטוח השנתיים בעד כל יום ביטוח ,החל ביום השמיני.
המבטח רשאי לבטל את הביטוח לפי פוליסה זו בהתאם להוראת הדין בכל עת לפני תום
תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתו ,ובלבד שהודעה בכתב על כך תשלח לבעל הפוליסה עשרים
ואחד ( )21ימים לפני התאריך בו יתבטל הביטוח .במקרה כאמור יהיה בעל הפוליסה זכאי
להחזר דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הפוליסה.

המבטח לא יהיה אחראי על פי פוליסה זו בגין מקרה ביטוח אשר גורם ממשי לו היה מהלכו
הרגיל של מצב רפואי קודם ,דהיינו :מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד
הצטרפותו לביטוח ,לרבות בשל מחלה או תאונה.

ה .חריגים
וסייגים

 .16החרגה בגין מצב רפואי
קיים

לעניין זה ״אובחנו במבוטח״  -בדרך של אבחנה רפואית מתועדת ,או בתהליך של אבחון רפואי
מתועד שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח.
חריג זה יהיה מוגבל בזמן על פי גיל המבוטח בעת תחילת תקופת הביטוח כדלקמן:
 )1פחות מ -65-החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתחילת תקופת הביטוח.
 65 )2שנים או יותר  -החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתחילת תקופת
הביטוח

 .17סייגים לחבות המבטח

כמפורט בפרק ד' סייגים כלליים לחבות המבטח החלים על כל פרקי הפוליסה ובפרק
הרחבות מיוחדות לביטוח תאונות אישיות

חלק ב  -כיסויים והרחבות בפוליסה

תיאור הכיסוי

שיפוי
או
פיצוי

צורך באישור
החברה מראש
(מנהל מחלקת
תביעות)

ממשק עם
סל הבסיס
ו/או השב"ן
רובד ביטוחי

קיזוז
תגמולים
מביטוח
אחר

מוות עקב תאונה

פיצוי חד פעמי למקרה מוות עקב תאונה.

פיצוי

לא רלוונטי

מוסף

אין

נכות צמיתה עקב
תאונה

אובדן מוחלט ,אנטומי או תפקודי ,של איבר או גפה או חלקיהם
הנגרם עקב תאונה ולמעט נכות בגין צלקות אסתטיות.

פיצוי

לא רלוונטי

מוסף

אין

פירוט הכיסויים
בפוליסה

במקרה ביטוח שגרם למבוטח נכות צמיתה עקב תאונה ,ישלם
המבטח למבוטח פיצוי כמפורט בדף הרשימה בהתאם לדרגת
הנכות הצמיתה שנקבעה למבוטח.
אי כושר זמני עקב
תאונה – פיצוי
שבועי

אי כושרו הזמני של המבוטח אשר כתוצאה ממנו נעדר המבוטח
בפועל ולא עסק בעבודתו ,במקצועו או במשלח ידו ,המפורט
ברשימה ,או התמסר להם בצורה כלשהי ,באורח מלא או באורח
חלקי בשיעור של  25%לפחות.

פיצוי

לא רלוונטי

מוסף

אין

הוצאות אשפוז
וטיפול רפואי עקב
תאונה

בקרות מקרה הביטוח שבגינו נדרש המבוטח להוצאות אשפוז
וטיפול רפואי עקב תאונה ישפה המבטח את המבוטח כנגד קבלות
שימציא המבוטח ,בגין הוצאות שהוצאו על ידו ,אותם נדרש
המבוטח להוציא כתוצאה ישירה של מקרה ביטוח המכוסה
במסגרת פוליסה זו ,עד לסכום המרבי הנקוב בדף הרשימה
להרחבה זו בניכוי ההשתתפות העצמית כמפורט בדף הרשימה,
ובניכוי סכומים שקיבל בגינם המבוטח שיפוי מגורם אחר.

שיפוי

לא רלוונטי

תחליפי

יש

הוצאות ריפוי
שיניים עקב
תאונה

בקרות מקרה ביטוח שבגינו נדרש המבוטח להוצאות טיפול שיניים שיפוי
משקם עקב תאונה ,ישפה המבטח את המבוטח כנגד קבלות
שימציא המבוטח ,בגין הוצאות שהוצאו על ידו בפועל עבור
השירותים הרפואיים המפורטים בטבלה המפורטת בפוליסה ,עד
לסכום הביטוח המרבי הנקוב בדף הרשימה להרחבה זו ,בניכוי
ההשתתפות העצמית הנקובה בדף הרשימה ,ובניכוי סכומים
שקיבל בגינם המבוטח שיפוי מגורם אחר.

לא רלוונטי

תחליפי

יש

פיצוי

לא רלוונטי

מוסף

אין

הרחבה לפעילות

בקרות מקרה הביטוח במסגרתו נפגע המבוטח במסגרת פעילות
הספורט המכוסה ישלם המבטח תגמולי ביטוח למבוטח בהתאם

ספורטיבית

לתנאי הפוליסה ובכל מקרה לא יותר מסכום הביטוח הנקוב בדף
הרשימה.
* הגדרות  -הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן.
ביטוח תחליפי

 ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או בשב"ן .בביטוח זה ישולמותגמולי הביטוח בלא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים ("מהשקל הראשון").

ביטוח משלים

 ביטוח פרטי אשר על-פיו ישולמו תגמולי ביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או השב"ן כלומר ,ישולמותגמולים שהם הפרש בין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו /או השב"ן.

ביטוח מוסף

 ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן ,בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח"מהשקל הראשון".

ביטוח נכות לרבות אבדן כושר עבודה:
סעיפים לפירוט

דברי הסבר

קיום כיסוי לזמן המילואים

אין במקרה בו מקרה הביטוח נובע באופן ישיר מפעילות זו.

קיום כיסוי עקב פעולת טרור

אין .למעט אם נרכשה הרחבה "סיכון מלחמה פסיבי"

שחרור מתשלום פרמיה

לא רלוונטי

קיזוז או השתתפות בתשלומי ביטוח

אין

פיצוי אכ"ע חלקי

אופציונלי לבחירת המבוטח

קביעת נכות צמיתה

לא רלוונטי

אופן קביעת אחוז הנכות

דרגת הנכות הצמיתה שנגרמה למבוטח עקב מקרה ביטוח על פי
פוליסה זו תקבע על פי המבחנים הרלבנטיים שנקבעו לפגיעה
מהסוג הנדון בחלק א׳ אשר בתוספת לתקנה  11שבתקנות הביטוח
הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) ,תשט״ז(1956-להלן
בסעיף זה:״המבחנים״) .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי תקנות
 15ו 16 -בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי
עבודה) ,תשט״ז ,1956-לא ישמשו בכל מקרה לצורך קביעת
הנכות הצמיתה.
למען הסר ספק מובהר כי אין בקביעת נכות כאמור כדי להחיל על
פוליסה זו הוראה כלשהי מתוך חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו.

