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החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי
פוליסה לביטוח לפי חוק הספורט - 2020

מבוא
הואיל והמבוטח פנה להראל חברה לביטוח בע"מ )הנקראת להלן - "המבטח"( על מנת לבטח את עצמו ואת 
המוטבים מפני הסיכונים המפורטים ברשימה אם יארעו במשך תקופת הביטוח, ושילם או התחייב לשלם את דמי 

הביטוח הנקובים ברשימה.
על כן מעידה פוליסה זו כי בכפוף לכל התנאים, הסייגים וההוראות שבפוליסה ישלם המבטח למבוטח ו/או למוטב 

תגמולי ביטוח בהתאם למקרה הביטוח כהגדרתו בכל פרק ופרק, וזאת על-פי הסכומים המפורטים ברשימה.
הגדרות. 1

"תקופת הביטוח" - מ-1.9.2020 עד 31.8.2021 )ועד בכלל(.. 1.1
"המוטב" - לעניין פוליסה זו הוא:. 1.2

אדם שצורף על ידי מבוטח לתכנית הביטוח על-פי פוליסה זאת כמוטב והוא משתייך לאחת הקטיגוריות המפורטות 
להלן:
משתתף בפעילות ספורט תחרותי המאורגנת על ידי המבוטח.. 2.1.2
משתמש בחדר כושר המופעל על ידי המבוטח.. 2.1.1
מי שרשום כמשתתף בחוג ספורט ו/או בפעילות ספורט אחרת המאורגנת על ידי המבוטח ומשלם או . 	.2.1

ששולמו בגינו דמי השתתפות בחוג ו/או בפעילות הספורט כסדרם ו/או משתתף באופן קבוע בפעילות 
ספורט, אשר הביע רצונו בפני המבוטח להיות מוטב על-פי הפוליסה, ואשר המבוטח רשם אותו ברשימת 
המוטבים בפוליסה ו/או שופטים, מדריכים ומאמנים לתקופת הביטוח או לתקופה קצרה מתקופת הביטוח 

כפי שפורט ואושר על ידי המבוטח בכתב, וכל עוד רישומו כמוטב לא בוטל על ידי המבוטח.
מוטב על-פי פוליסה זאת הינו מוטב אשר קביעתו ניתנת לביטול בכל עת על ידי אותו מבוטח שקבע אותו קודם 

לכן כמוטב.
"פעילות ספורט" -. 1.3

פעילות משחקית, בין תחרותית ובין שאינה תחרותית, אשר נדרש לה מאמץ גופני ואשר המשתתף נדרש להפעיל 
בה מיומנויות גופניות, המיועדת לפיתוח ו/או שמירה ו/או הצגה ו/או הפגנה של הכושר הגופני של המשתתף בה. 
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות: חוגי פנאי כדוגמת מקהלה, שח, ציור, עבודות יד, פעילות ספורט עממי, 

פעילות בחדר כושר, קייטנות וכיו"ב.
"חוק הספורט" - חוק הספורט, התשמ"ח-1988.. 	.2
"תקנות הספורט" - תקנות הספורט )ביטוח(, התשנ"ד-1994.. 	.2
"מבוטח" -. 	.2

מי שנמנה על אחד הגופים המפורטים להלן, אשר הצטרף לתכנית הביטוח על-פי פוליסה זאת והסדריה על ידי 
פניה ורישום על ידי החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי סוכנות לביטוח )2991( בע"מ:

מועצות אזוריות, מועצות מקומיות, עיריות, תאגידים שהוקמו על ידי רשויות מקומיות המפורטות ברשימה וגופים 
משפטיים אחרים המסונפים לרשויות המקומיות המפורטות ברשימה, המפעילים קבוצות ספורט ו/או מארגנים 
פעילות ספורט, תאגידים אחרים המפעילים מוסדות חינוך תרבות וספורט, אגודות ספורט, ארגוני ספורט, תאגידים 

עירוניים ומוסדות ציבור הנתמכים על ידי רשויות מקומיות בנוהל תמיכות.
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סכומי ביטוח וגבולות אחריות. 2
בביטוח תאונות אישיות, סכומי הביטוח בגין מקרה ביטוח שיארע למוטב תוך כדי היותו משתתף בפעילות פרק א':

ספורט המאורגנת באופן מלא או חלקי על ידי המבוטח ו/או מטעם המבוטח, הם כמפורט להלן:
מוטב עד גיל 20מוטב מעל גיל 20מקרה הביטוח

65,000 200,000₪ ₪מוות
289,800 289,800₪ ₪נכות מלאה

לכל אחוז נכות תמידית שתקבע 2,898 2,898₪ ₪נכות חלקית תמידית
למוטב ללא השתתפות עצמית

אי כושר זמני
	29 ₪	77 ₪מלא - פיצוי שבועי
20 ימים רצופים20 ימים רצופיםהשתתפות עצמית

9,660 9,660₪ ₪אשפוז וטיפול רפואי
9,660 9,660₪ ₪טיפול שיניים

0	1 00₪	 ₪השתתפות עצמית
ביטוח אחריותו של המוטב כלפי צד שלישי על-פי דין בגין מקרה ביטוח המתרחש במהלך פעילות פרק ב':

ספורט המאורגנת באופן מלא או חלקי על ידי המבוטח ו/או מטעמו, בגבולות אחריות המתייחסים לכל 
מוטב בנפרד בסך:

500,000 ₪לתובע עד לסך
500,000 ₪למקרה ותקופה עד לסך

5,000 ₪השתתפות עצמית
סכומי הביטוח וגבולות האחריות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן על-פי כללי ההצמדה הקבועים הצמדה:

בפרק התנאים הכלליים בפוליסה.
מוטב מעל גיל 10: מוטב אשר במועד קרות מקרה הביטוח מלאו לו 10 שנה ומעלה.הגדרת גיל:

מוטב עד גיל 10: מוטב אשר במועד קרות מקרה הביטוח טרם מלאו לו 10 שנים.

פרק א': ביטוח תאונות אישיות
מקרה הביטוח. 1

פגיעה גופנית בלתי צפויה, כתוצאה מתאונה שאירעה למוטב במהלך פעילות ספורט המאורגנת באופן מלא או חלקי 
על ידי המבוטח ו/או מטעמו ו/או פעילות ספורט המאורגנת על ידי אחרים שהמוטב השתתף בה מטעמו של המבוטח, 
שנגרמה במישרין על ידי סיבה חיצונית )להלן - "פגיעה גופנית"( או כתוצאה ישירה מפעילות הספורט אשר היוותה 

את הסיבה לאחת מאלה:
מותו של המוטב - בתנאי שהמוות נגרם תוך עשרים וארבעה חודשים מתאריך קרות מקרה הביטוח, או. 2.2
נכותו הצמיתה של המוטב, ו/או. 2.1
אי כושרו הזמני של המוטב לעסוק בעבודתו, מקצועו או במשלח ידו או להתמסר להם בצורה כלשהי, באורח . 	.2

מלא או באורח חלקי, אשר נמשך יותר מאשר 20 )עשרה( ימים רצופים ממועד קרות הפגיעה )החל מהיום 
ה-22 ואילך(, ו/או

אשפוזו של המוטב ו/או הזדקקותו לטיפול רפואי, ו/או. 	.2
טיפול שיניים שניתן למוטב.. 	.2

הגדרות לפרק א'. 2
נכות:. 2.1

אובדנו של איבר בשל הפרדתו הפיזית מן הגוף או אובדן מוחלט או חלקי של כושר פעולתו הפונקציונלי של 
איבר מאיברי הגוף.

נכות מלאה צמיתה:. 2.2
נכות מלאה תמידית שתקבע עפ"י המבחנים הקבועים לכך בפרק זה.

נכות חלקית צמיתה:. 2.3
נכות חלקית תמידית שתקבע על-פי המבחנים הקבועים לכך בפרק זה.
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אשפוז:. 2.4
שהיה רצופה של יותר מ-	1 שעות בבית חולים ציבורי בישראל לצורך השגחה רפואית ו/או קבלת טיפול רפואי.

טיפול רפואי:. 	.2
טיפול רפואי הניתן על ידי רופא ו/או אחות ו/או בעל מקצוע פרא רפואי לצורך טיפול בפגיעה גופנית כתוצאה 

מתאונה לרבות בדיקות וצילומים.
טיפול שיניים:. 	.2

טיפול הניתן על ידי רופא שיניים לצורך טיפול בשיניו של המוטב שנפגעו כתוצאה מתאונה.

סייגים לחבות המבטח. 3
ביטוח זה אינו מכסה מוות, נכות או אי כושר זמני לעסוק בעבודה במקצוע או במשלח יד שנגרמו למוטב במישרין 

ע"י או כתוצאה מאחד מאירועים אלה:
איבוד לדעת או נסיון לכך, הריון או לידה, טירוף הדעת, פגיעה עצמית מכוונת, פעולה או השפעה של סמים . 3.1

או תרופות שהשימוש בהם אסור על-פי דין, שלא נרשמו על ידי רופא מוסמך.
השתתפות בתרגילים או בפעילויות צבאיות או טרום צבאיות כלשהן, למעט תאונה בזמן שרותו הצבאי . 3.2

של המוטב במילואים שאינה תוצאה של השתתפות בתרגילים או בפעילויות צבאיות.
המצאותו של המוטב במהלך טיסה בכלי טיס שהטסתו אינה כדין או כטייס או כאיש צוות בכלי טיס כלשהו.. 3.3
ליקוי גופני, נכות או מחלה שהיו למבוטח קודם לתאונה, או החמרה בנכות קיימת עקב התאונה ובלבד . 3.4

שהמחלה, הנכות הקיימת או החמרת הנכות הקיימת קשורה במישרין לאיבר שנפגע בתאונה והוותה 
גורם מכריע מחמת תאונה.

אם גיל המבוטח פחות מ-		 – הסייג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה מתחילת תקופת . 3.4.1
הביטוח.

אם גיל המבוטח 		 שנים או יותר – הסייג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתחילת . 3.4.2
תקופת הביטוח.

חומר גרעיני מלחמתי, קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי, . 	.3
מבעירת דלק גרעיני. למטרת סעיף זה בלבד - בעירה תכלול תהליך כלשהו של בקוע גרעיני המכלכל עצמו.

מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים, מעשי חבלה וטרור, מלחמת אזרחים, מרד, מהומות אזרחיות, . 	.3
התקוממות צבאית או עממית, מהפיכה.

תשלום תגמולי הביטוח. 4
מוות. 4.1

במקרה ביטוח שבו נגרם מותו של המוטב, ישלם המבטח, ליורשיו החוקיים - את סכום הביטוח הנקוב בסעיף 
"סכומי ביטוח וגבולות אחריות" למקרה מוות.

נכות צמיתה. 4.2
נכות מלאה צמיתה. 4.2.1

במקרה ביטוח שבו נגרמה למוטב נכות מלאה צמיתה כהגדרתה בפרק זה, ישלם המבטח למוטב את 
סכום הביטוח הנקוב בסעיף "סכומי ביטוח וגבולות אחריות" למקרה נכות מלאה וצמיתה למוטב.

נכות חלקית צמיתה. 4.2.2
תגמולי הביטוח שישולמו עקב נכות חלקית צמיתה יהיו בשיעור אחוזי הנכות שיקבעו למוטב על-פי 
תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( תשט"ז-7	29, עקב מקרה הביטוח, מתוך 

סכום הביטוח הנקוב בסעיף "סכומי ביטוח וגבולות אחריות" למקרה של נכות מלאה וצמיתה.
חישוב תגמולי הביטוח לנכות צמיתה. 4.2.3

משנקבעה למוטב, נכות צמיתה חלקית או מלאה לא יהיה זכאי עוד לפיצוי על בסיס אי כושר זמני לעבודה 
עקב אותו מקרה ביטוח. כל סכום ששולם בגין תקופה שלאחר התגבשות הנכות כאמור ייזקף על חשבון 

הפיצוי הסופי בגין נכות צמיתה.
אי כושר זמני של המוטב לעסוק בעבודתו, במקצועו או במשלח ידו. 4.3

אי כושר זמני מלא. 4.3.1
במקרה ביטוח שבו נגרם למוטב אי כושר זמני מלא ישלם המבטח למבוטח או למי שהמבוטח יורה בכתב, 
את הסכום הנקוב בסעיף "סכומי ביטוח וגבולות אחריות" כפיצוי שבועי בשל אי כושר זמני מלא, החל 
מהיום האחד עשר שלאחר קרות הפגיעה הגופנית שגרמה לאי הכושר הזמני וכל עוד נמשכת תקופת אי 
הכשירות כאמור, אך לא יותר מאשר 2	 שבועות מהמועד בו אירעה הפגיעה הגופנית אשר גרמה 

לאי הכושר הזמני, וזאת בכפוף לתנאי פוליסה זו.



4

אי כושר זמני חלקי. 4.3.2
לא ישולמו פיצויים עקב אי כושר זמני חלקי לעבודה אלא אם נפגע כושרו של המוטב לעסוק 
בעבודתו, במקצועו או במשלח ידו בשיעור העולה על %	2. נקבעה למוטב תקופת זמן שבה מוגבל 
כושרו לעסוק במקצועו או במשלח ידו בשיעור העולה על %	1, ישלם המבטח פיצויים שבועיים בשיעור 
אי הכושר מסכום הפיצוי השבועי הנקוב בסעיף "סכומי ביטוח וגבולות אחריות" בגין אי כושר זמני מלא.

התאריך הקובע. 4.3.3
לצורך פוליסה זו תתחיל תקופת אי הכושר של המוטב במועד בו נבדק המוטב לראשונה על . 2.	.	.	

ידי רופא מוסמך בגין מקרה הביטוח.
התקופה שבגינה ישולמו תגמולי ביטוח לפי סעיפי משנה )4.3.1( ו-)4.3.2( לעיל, בין בנפרד . 	.3.3.3

ובין ביחד, לא תעלה על תקופה של 2	 שבועות רצופים מיום קרות הפגיעה הגופנית 
שגרמה לאי הכושר הזמני.

קרה מקרה הביטוח וקבע רופא מוסמך שהמוטב כשיר לחזור לעיסוקיו הרגילים ותוך זמן סביר . 	.	.	.	
לאחר מכן נקבעה למוטב שוב תקופה של אי כושר הנובעת במישרין ובאופן חד משמעי מהפגיעה 
הגופנית שגרמה לאי הכושר הקודם, לא תחשב אותה תקופת ביניים שבה נקבע שהמוטב 
כשיר לעיסוקיו הרגילים כהפסקה ברצף תקופת התביעה, בתנאי שרופא מוסמך יאשר סבירות 
התפתחות רפואית זו, תגמולי הביטוח למקרה כזה ישולמו על-פי תנאי הפוליסה רק לתקופות 

בהן קבע רופא את אי כושרו של המוטב לעסוק במקצועו או במשלח ידו.
תקופה מירבית לתשלום תגמולי ביטוח עקב אי כושרו של המוטב לעסוק בעבודתו, במקצועו או . 4.3.4

במשלח ידו.
על אף האמור לעיל, לא תעלה התקופה המצטברת שבגינה ישלם המבטח למוטב תגמולי ביטוח 
שבועיים על-פי פוליסה זו עקב מספר מקרי ביטוח שארעו בתקופת הביטוח, על 2	 שבועות בסך 
הכל, בין שתגמולי הביטוח השבועיים הם על בסיס אי כושר זמני מלא לעבודה, ובין שהם על בסיס 

אי כושר זמני חלקי לעבודה.
אשפוזו של המוטב ו/או טיפול רפואי שניתן לו. 4.4

תגמולי הביטוח יהיו בגובה התשלומים אשר המוטב נדרש כדין לשלם עבור אשפוזו ו/או עבור טיפול רפואי שניתן 
לו כתוצאה מהפגיעה הגופנית, עד לסכום המירבי הנקוב בסעיף "סכומי ביטוח וגבולות אחריות".

הוצאות האשפוז והטיפול הרפואי לצורך חישוב תגמולי הביטוח יהיו מוגבלים על-פי תעריפי האשפוז במחלקה 
רגילה בבית חולים ציבורי בישראל המאושרים על ידי משרד הבריאות, ותעריפי הטיפולים הרפואיים מסוג זה 

שניתנו למוטב בקופת חולים הכללית.
טיפול שיניים שניתן למוטב. 	.4

תגמולי הביטוח יהיו בגובה התשלומים אשר המוטב נדרש כדין לשלם עבור טיפול שיניים שניתן לו כתוצאה ישירה 
מהפגיעה הגופנית, עד לסכום המירבי הנקוב בסעיף "סכומי ביטוח וגבולות אחריות". הוצאות טיפול השיניים לצורך 
חישוב תגמולי הביטוח יקבעו על-פי התעריף המקובל בקופת החולים הכללית לסוג הטיפול אשר ניתן למוטב.

בדיקות רפואיות. 	.4
בקרות מקרה הביטוח, על המוטב לפנות מיד לרופא מוסמך ולפעול לפי הוראותיו.. 2.	.	
תביעה לתשלום תגמולי ביטוח תוגש בכתב בצירוף תעודת רופא.. 1.	.	
לאחר קרות מקרה ביטוח רשאי המבטח לדרוש מהמוטב מפעם לפעם, לפי שיקול דעתו, להבדק על . 	.	.	

ידי רופא שיתמנה לשם כך על ידי המבטח ועל חשבונו.

היקף מירבי של חבות המבטח על-פי פרק א' - ביטוח תאונות אישיות - לגבי מוטב אחד. 	
שילם המבטח עקב מקרה ביטוח, אחד או יותר שאירע למוטב אחד, תגמולי ביטוח המגיעים למלוא סכום הביטוח 
הנקוב בסעיף "סכומי ביטוח וגבולות אחריות" למקרה מוות או למקרה נכות מלאה - הגבוה מבין שני הסכומים, 

יפקע תוקף הכיסוי הביטוחי על-פי פרק א' של פוליסה זו לגבי אותו מוטב, לתקופת הביטוח השוטפת.

קביעת הנכות הרפואית. 	
דרגת הנכות הרפואית שנגרמה למוטב עקב מקרה ביטוח על-פי פוליסה זו תקבע, על-פי המבחנים הרלבנטים . 2.	

שנקבעו לפגיעה מהסוג הנדון בחלק א' אשר בתוספת לתקנה 22 שבתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת 
נכות לנפגעי עבודה( תשט"ז-		29 )אין בקביעת נכות כאמור כדי להחיל על פוליסה זו הוראה כלשהי מתוך 

חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו(.
במקרה בו לא ניתן לקבוע את דרגת הנכות הרפואית על-פי התקנות הנ"ל, תקבע דרגת הנכות הרפואית על ידי . 1.	

רופא מומחה בתחום הרפואי הרלבנטי, לפי פגיעה הדומה לה, מבין הפגיעות שנקבעו בתקנות.
היתה למוטב עילה לתביעה גם מהמוסד לביטוח לאומי עקב קרות מקרה הביטוח, תחייב קביעת המוסד לביטוח . 	.	

לאומי לגבי שיעור נכותו של המוטב הנובעת ממקרה הביטוח גם את הצדדים לפוליסה זו.



	

פרק ב': חבות כלפי צד שלישי
חבות המבטח )הכיסוי הביטוחי(. 1

המבטח ישפה את המוטב עד לגבולות האחריות הנקובים בסעיף "סכומי ביטוח וגבולות אחריות" בעד סכומים אשר 
המוטב יהיה חייב לשלם בתור פיצויים על-פי דין כתוצאה ממקרה ביטוח שאירע תוך כדי תקופת הביטוח הנקובה 

ברשימה בקשר עם פעילות ספורט.
ארוע בלתי צפוי שאירע למוטב במהלך פעילות ספורט שגרם לנזק גוף, מוות, מחלה, פגיעה או לקוי גופני  מקרה ביטוח: 

או נפשי לצד שלישי.  
מקרה הביטוח או סדרת מקרי ביטוח הנובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת. נזק: 

דיני מדינת ישראל. דין: 
מסכום השפוי ינוכו דמי השתתפות עצמית בסכום הנקוב בסעיף "סכומי ביטוח וגבולות אחריות". אחריות המבטח לא 

תעלה על הסכומים הנקובים בסעיף "סכומי ביטוח וגבולות אחריות" כגבולות אחריות לפרק ב'.
כיסוי הוצאות משפט. 2

ביטוח אחריות מכסה גם הוצאות משפט והוצאות אחרות סבירות שעל המוטב לשאת בשל חבותו, והן אף מעל לסכום 
הביטוח.

כיסוי נפרד לכל מוטב. 3
מובהר בזאת במפורש כי התנאים וגבולות האחריות לפי פרק זה יחולו לגבי כל מוטב בנפרד.

חבות משולבת. 4
הואיל והכיסוי על-פי פרק זה חל על כל מוטב בנפרד, על כן יחול הכיסוי על-פי פרק זה על כל אחד מן המוטבים, 
כאמור לעיל, בנפרד כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה, הוראותיה וחריגיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה 

בקיומם של המוטבים האחרים.
כיסוי אחריותו השילוחית והישירה של המבוטח. 	

הכיסוי על-פי פוליסה זאת מורחב לכסות את המבוטח עבור אחריותו השילוחית ו/או הישירה בגין מקרה הביטוח ויחולו 
עליו כל הוראות פרק זה בשינויים המחויבים.

חריגים מיוחדים לפרק ב'. 	
המבטח לא יהיה אחראי עבור:

חבות הנובעת מנזק שנגרם על ידי המוטב בכוונת זדון.. 1.	
אבדן או נזק אשר נגרמים על ידי כלי שייט או כלי טייס.. 2.	
חבות על-פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"א-	197 שחובה לבטחה על-פי דין בגין כלי רכב מנועי.. 3.	
התחייבות שהמוטב קבל על עצמו לפי הסכם אלא אם כן התחייבות או אחריות כזו היתה מוטלת על . 4.	

המוטב גם בהעדר הסכם כזה.
חבות כלשהי, בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות או תרומתן או הנובעת מהן, במישרין או בעקיפין:. 	.	

קרינה מיננת או זיהום רדיו-אקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי, מבעירת . 1.	.	
דלק גרעיני. למטרת סייג זה, יהיה מובנו של המונח “בעירה", תהליך כלשהו המכלכל את עצמו 

של ביקוע גרעיני.
חומר גרעיני מלחמתי, השתתפותו או תרומתו או הנובעת ממנו במישרין או בעקיפין.. 2.	.	
מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, פעולת-איבה )בין אם הוכרזה מלחמה, בין אם לאו(, פעולות חבלה . 3.	.	

וטרור, מלחמת אזרחים, מרידה, מרי, מהפכה, מרד, שלטון צבאי או תפישת שלטון בלתי - חוקית, 
התקוממות צבאית או עממית, משטר-צבאי או לקיחת-שלל, ביזה שוד, הקשורים בנ"ל, החרמה 

או השמדה ע"י כל ממשלה או רשות ציבורית.
לצורך סייג זה - "טרור" משמעו - שימוש באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות, 
שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים מטעם או בקשר 

עם ארגון כלשהו.
לעניין “טרור" כהגדרתו לעיל, רק אישור מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או של 
מנהל מס רכוש וקרן פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים 1	19 על כל תיקוניו או פסק 
דין של בית משפט מוסמך בישראל, המאשר כי הנזק נגרם במישרין ע"י פעולת טרור, ישמש עילה 

לדחיית תביעה לנזקי טרור.
פיצויי ענישה, קנסות ופיצויים לדוגמה.. 4.	.	

חבות בגין אמיינתית )אזבסטוזיס( הנובעת משימוש במוצרי אזבסט או כאלה שמכילים בעיקר אזבסט.. 	.	
נזק שנגרם מחוץ לגבולות מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.. 7.	

שטחי ישובים ישראליים וכן שטח בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחום “האוטונומיה" יחשבו כשטחים מוחזקים 
לצורך פוליסה זו.



	

תנאים מיוחדים לפרק ב'
איסור הודאה. 7

 שום הודאה )Admission( הצעה, הבטחה התחייבות או פיצוי כלשהם לא ייעשו ולא ינתנו על ידי המבוטח
ו/או על ידי המוטב או מטעמם בלי הסכמתו מראש ובכתב של המבטח. אין הוראות סעיף זה חלות על מסירת 

עובדות המקרה במשטרה או כל גורם מוסמך על-פי כל דין לפי דרישתם וכן על מתן עדות במשפט.

טיפול בתביעות. 8
הכיר המבטח בחבותו עפ"י הפוליסה, יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, ליטול לידיו ולנהל בשם המוטב את ההגנה 
כלפי כל תביעה או את סידורה או יישובה של כל תביעה וכן לתבוע ולקבל בשם המוטב שיפוי, פיצוי, השתתפות 
או דמי נזק. למבטח יהיה שיקול דעת בנוגע לניהול כל הליכים או בנוגע לסידור או יישוב כל תביעה ובלבד 
שיתחשב באינטרסים הלגיטימיים של המוטב, ועל המוטב למסור לו את כל המידע שיש לו ולהושיט לו כל עזרה 

שתידרש ממנו בקשר עם הענינים הנדונים בסעיף זה.

תשלום סכום בגבול אחריות. 9
לפני או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן ליישוב תביעה בקשר עם כל תביעה או סדרה של תביעות, רשאי 
המבטח לשלם למבוטח ו/או למוטב, לפי הענין את סכום גבול או גבולות האחריות המתאימים, לאחר שנוכה 
ממנו כל סכום או סכומים שכבר שולמו בתור תגמולי ביטוח, ובמקרה כזה יוותר המבטח על הניהול והפיקוח 

של תביעה או תביעות כאלה ויהא פטור מכל אחריות נוספת בקשר אליה או אליהן.
למרות האמור לעיל ישלם המבטח למוטב גם הוצאות משפט ו/או הוצאות אחרות סבירות שעל המבוטח ו/או 

על המוטב לשאת בשל חבותו, והן אף מעל גבולות האחריות.

השתתפות עצמית. 10
סכום ההשתתפות העצמית הנקוב בסעיף "סכומי ביטוח וגבולות אחריות". שעל המוטב לשאתו בכל תביעה 

ינוכה מתגמולי הביטוח.

התיישנות. 11
תביעה לתגמולי ביטוח עקב מקרה ביטוח המכוסה על-פי פרק זה, אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת 

הצד השלישי נגד המוטב.

העברת מסמכים מהמוטב למבטח. 12
המוטב יעביר למבטח מיד עם קבלתם, כל מכתב, הזמנה לדיון, צו והליך כלשהו, בקשר עם תביעת פיצויים 

עקב קרות מקרה הביטוח.

הודעה על הליכים. 13
המוטב יודיע למבטח, בהקדם האפשרי, על חקירה משטרתית או אחרת, על חקירת סיבות מוות, או על כל 
אישור אשר נפתחו או שעומדים להיפתח אם אלו ידועים לו בקשר עם כל מקרה ביטוח אשר בגינו תיתכן 

תביעה עפ"י פוליסה זו.

פרק ג': תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה
תחולת החוק. 1

על פוליסה זו חלות הוראות ההסדר התחיקתי, לרבות הוראות חוק חוזה ביטוח התשמ"א-2982. בכל מקרה של סתירה 
בין הוראות הפוליסה להוראות קוגנטיות בהסדר התחיקתי, תחולנה הוראות ההסדר התחיקתי.

הצמדת סכומי הביטוח. 2
סכומי הביטוח, גבולות האחריות, תגמולי ביטוח וכל הסכומים והתשלומים האחרים הקבועים בפוליסה זו אשר חובת 
תשלומם חלה על המבטח, יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן )כולל ירקות ופירות( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה )להלן - המדד(, כאשר מדד הבסיס הוא המדד הידוע במועד התחלת שנת הביטוח, בתאריך 2.9.1010, 

ומדד ההתאמה הוא המדד הידוע במועד ביצוע התשלום על ידי המבטח.

גילוי ושינוי בענין מהותי. 3
הפוליסה הוצאה על-סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב, על כל השאלות שנשאל בהצעה ששימשה בסיס . 2.	

לפוליסה זו או בכל דרך אחרת כפי שנתבקש ועל-סמך הנחתו של המבטח שהמבוטח גילה לו את כל העובדות 
המהותיות לצורך הערכת הסיכון המבוטח.

לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות או לא גילה למבטח עניין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר 
לכרות את החוזה בכלל או לכרותו בתנאים שבו )להלן: "עניין מהותי"(, יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה 

או להקטין את היקף חבותו על-פי הוראות חוק חוזה ביטוח התשמ"א-2982 ובהתאם למקרה.



7

שאלה גורפת שנשאלה על ידי המבטח, הכורכת עניינים שונים, ללא אבחנה ביניהם, אינה מחייבת תשובה כאמור 
אלא אם הייתה סבירה בעת כריתת החוזה.

הסתרה בכוונת מרמה, מצד המבוטח של עניין שהוא ידע כי הוא עניין מהותי, דינה כדין מתן תשובה שאינה 
מלאה וכנה.

המבוטח יגלה ויודיע בכתב, במשך תקופת הביטוח, על כל שינוי בעובדה מהותית. לא גילה המבוטח למבטח . 1.	
על שינוי כזה יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה וגם או להקטין את היקף חבותו על-פי הוראות החוק 

ובהתאם למקרה.
המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיפים 2.	 ו-1.	 בכל אחת מאלה, אלא אם התשובה שלא הייתה . 	.	

מלאה וכנה ניתנה בכוונת מרמה:
הוא ידע או היה עליו לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת החוזה או שהוא גרם לכך שהתשובה לא . 2.	.	

הייתה מלאה וכנה.
העובדה שעליה ניתנה תשובה שלא הייתה מלאה וכנה, חדלה להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח, או . 1.	.	

שלא השפיעה על המקרה, על חבות המבטח או על היקפה.
אם יבקש המבוטח להאריך את תוקף הביטוח לתקופה נוספת )להלן "חידוש"(, על המבוטח לפרט בכל בקשה . 	.	

להארכה כנ"ל או בחידוש הפוליסה, כל ליקוי גופני או מחלה שקיומם נודע לו לפני מועד חידוש הביטוח, לרבות 
שינוי בנוגע לעובדות מהותיות.

נקבעו דמי הביטוח לאור נסיבות שהחמירו את סיכון המבטח, ולאחר קביעתם חדלו אותן נסיבות להתקיים או . 	.	
להשפיע על סיכון המבטח, זכאי המבוטח להפחתת דמי הביטוח. זאת למעט הוצאות המבטח, בעד התקופה 
שלאחר שהודיע למבטח על השינוי, ולהעמדת ההוצאות על מה שהיה משתלם לפי המקובל אצל המבטח בשעת 

קביעת דמי הביטוח, בהיעדר אותן נסיבות.

תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים. 4
דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו ישולמו כמוסכם בין הצדדים, . 2.	

בסכומים ובמועדים שפורטו ברשימה.
לענין פוליסה זו דמי ביטוח הינם הפרמיה כולל הדמים המשתלמים למבטח וכן המיסים וההיטלים, הכל לפי . 1.	

הנקוב ברשימה.
לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך 	2 יום לאחר שהמבטח דרש בכתב מהמבוטח לשלמו, רשאי המבטח . 	.	

להודיע בכתב למבוטח כי הביטוח יתבטל כעבור 12 ימים נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן. אם 
נקבע מוטב שאינו המבוטח והקביעה היתה בלתי חוזרת, רשאי המבטח לבטל את הביטוח אם הודיע בכתב 
למוטב על הפיגור האמור, והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך 	2 יום מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.

אין בביטול הביטוח לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד . 	.	
לבטול האמור - וכן את הוצאות המבטח.

תביעות. 	
קרה מקרה הביטוח, על המבוטח להודיע על כך בהקדם האפשרי למבטח.. 2.	
תביעה לתשלום תגמולי ביטוח תוגש למבטח בכתב, בצרוף תעודת רופא.. 1.	
על המבוטח ו/או המוטב למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הרפואיים . 	.	

הדרושים לבירור החבות, ובכלל זה לעמוד גם בבדיקות רפואיות על-פי דרישת המבטח ועל חשבונו.

המועד לתשלום תגמולי הביטוח. 	
תגמולי הביטוח ישולמו תוך 0	 יום מהיום שהיו בידי המבטח המידע וכל המסמכים, הפרטים והראיות שנדרשו . 2.	

על ידו לשם בירור חבותו.
תגמולי הביטוח צמודים למדד בהתאם לכללי ההצמדה הקבועים בתנאי 1 לעיל.. 1.	
לתגמולי הביטוח תיווסף ריבית בשיעור הקבוע בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-2982 מתום שלושים יום מיום . 	.	

הגשת התביעה.

מקדמות ע"ח תגמולי הביטוח. 7
עלתה תקופת אי כושר לעבודה על 0	 יום מתאריך קרות מקרה הביטוח, יהיה המבוטח, או המוטב, הכל לפי . 7.2

הענין, זכאי לקבל מהמבטח מקדמה בתום כל שלושים יום על חשבון תגמולי הביטוח שיגיעו מהמבטח עקב 
מקרה הביטוח.

סכומים ששולמו למבוטח או למוטב מכח סעיף קטן 7.2 לעיל, ינוכו מתגמולי הביטוח הסופיים כשישולמו.. 7.1
חישוב הניכוי יעשה תוך הצמדת המקדמה למדד או לשער המט"ח המוסכם, מיום תשלום המקדמה עד יום . 	.7

תשלום תגמולי הביטוח הסופיים.
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ביטול הביטוח. 8
המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו.. 8.2
המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח לגבי מוטב ו/או לגבי מבוטח מסויים, אלא במקרה . 8.1

של אי תשלום ו/או במקרה של מרמה בתביעת תגמולי ביטוח על ידי המוטב ו/או המבוטח, ובלבד שהודעה על 
הביטול וסיבתו תשלח למוטב, למבוטח ולסמשכ"ל.

תקופת התיישנות. 9
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח על-פי פוליסה זאת, היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח.. 9.2

מניין שלוש שנות תקופת ההתיישנות לגבי נכות תתחיל מיום שבו נקבע ואושר אחוז הנכות הסופי והמוחלט על 
ידי מי שהוסמך לכך.

המבטח ייעתר לבקשה בכתב של המבוטח או המוטב להאריך את תקופת ההתיישנות, בשנתיים לפחות, מתום . 9.1
שלוש שנים מיום קרות התאונה )להלן: "תקופת ההארכה"(, בהתקיים התנאים הבאים:

המבוטח פנה אל המבטח בכתב, לפני שחלפו שלוש שנים מיום קרות התאונה, בבקשה להאריך את . 9.1.2
תקופת ההתיישנות.

מצבו הרפואי של המבוטח אינו מאפשר ברור נכות במהלך תקופת ההתיישנות, בשל אותה תאונה או . 9.1.1
שנכותו עודנה מצויה בבירור רפואי, לרבות מקרה בו נקבעה כבר נכות אך חלה החמרה במצבו.

המבטח ייעתר לבקשה בכתב של המבוטח או המוטב להאריך את תקופת ההתיישנות, לתקופה נוספת בת שנה . 	.9
לפחות, מתום תקופת הארכה או מתום כל תקופת הארכה נוספת, בהתקיים התנאים הבאים:

המבוטח פנה אל המבטח, לפני תום תקופת ההארכה, בבקשה בכתב להאריך שוב את תקופת ההתיישנות.. 2.	.9
במהלך תקופת ההארכה מצבו הרפואי של המבוטח אינו מאפשר ברור נכות או שנכותו עודנה מצויה . 1.	.9

בברור רפואי, לרבות מקרה בו נקבעה כבר נכות אך חלה החמרה במצבו.

קביעה בלתי חוזרת של מוטב. 10
קביעת מוטבים על-פי פוליסה זאת הינה קביעה הניתנת לשינוי. קביעה בלתי חוזרת של מוטב לגבי זכויות בפוליסה 

זו מותנית בהסכמה מפורשת של המבטח מראש ובכתב.

הודעות. 11
הודעה של מבטח למבוטח ו/או למוטב בכל הקשור לפוליסה תשלח לפי מענם האחרון הידוע למבטח.. 22.2
הודעה של המבוטח או של המוטב אל המבטח תשלח או תמסר בכתב למשרדי המבטח על-פי כתובתו . 22.1

המופיעה על גבי הפוליסה.
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