מדיכלל הגנה עצמית )(2018
פוליסת תאונות אישיות

 גילוי נאות -חלק א'  -ריכוז התנאים
נושא
כללי

שינוי תנאים

סעיף
.1
.2

שם הפוליסה
הכיסויים בפוליסה

.3
.4
.5
.6

משך תקופת הביטוח
תנאים לחידוש אוטומטי
תקופת אכשרה
תקופת המתנה

.7
.8

השתתפות עצמית
שינוי תנאי הפוליסה במהלך
תקופת הביטוח

פרמיות

 .9גובה הפרמיה
 .10מבנה הפרמיה
 .11שינוי הפרמיה במהלך
תקופת הביטוח

תנאי ביטול

 .12תנאי ביטול הפוליסה ע"י
המבוטח/בעל הפוליסה

מהדורת 09.2014

תנאים
מדיכלל הגנה עצמית
 .1מוות כתוצאה מתאונה
 .2נכות צמיתה כתוצאה מתאונה
 .3שברים כתוצאה מתאונה
 .4כוויות כתוצאה מתאונה
 .5פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב
תאונה
 .6פיצוי בגין מצב סיעודי שארע בעקבות תאונה
גיל .80
אין.
אין.
· פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב
תאונה – יומיים.
· פיצוי בגין מצב סיעודי שארע בעקבות
תאונה –  90ימים.
אין
אחת לחמש שנים ,באישור מראש של המפקח
על הביטוח ,אך לא לפני  1באוגוסט .2019
השינוי ייכנס לתוקף  60ימים לאחר שהמבטח
הודיע על-כך בכתב לבעל הפוליסה ו/או
למבוטח.
כמפורט בדף פרטי הביטוח.
פרמיה קבועה עם השתנות אחת בגיל .21
אחת לחמש שנים ,באישור מראש של המפקח
על הביטוח ,אך לא לפני  1באוגוסט .2019
השינוי ייכנס לתוקף  60ימים לאחר שהמבטח
הודיע על-כך בכתב לבעל הפוליסה ו/או
למבוטח.
בעל הפוליסה ו/או המבוטח רשאי בכל עת
לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב למבטח.
במידה וההודעה על הביטול התקבלה אצל
המבטח עד ליום  15לחודש קלנדרי )וכולל(,
תתבטל הפוליסה החל מסוף החודש הקלנדרי
הקודם )היינו ,הכיסוי הביטוחי יסתיים בסוף
החודש הקלנדרי הקודם( .במידה וההודעה על
הביטול התקבלה אצל המבטח לאחר יום 15
לחודש קלנדרי ,תתבטל הפוליסה בסוף אותו
חודש קלנדרי )היינו ,הכיסוי הביטוחי יסתיים
בסוף החודש בו התקבלה ההודעה( .בכל מקרה
ישולמו דמי ביטוח עד למועד הביטול האמור.
אין החזר פרמיה לתקופה שבה הייתה פוליסה
זו בתוקף.
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נושא

סעיף
 .13תנאי ביטול הפוליסה ע"י
המבטח

חריגים

 .14החרגה בגין מצב רפואי קודם

 .15סייגים לחבות המבטחת

סעיפים
לפירוט

 .16קיום כיסוי לזמן המילואים
ו/או עקב פעולת טרור

.17
.18
.19
.20

שחרור מתשלום פרמיה
קיזוז או השתתפות בתשלומי
הביטוח
פיצוי אכ"ע חלקי
קביעת נכות צמיתה

 .21אופן קביעת אחוז הנכות

מהדורת 09.2014

תנאים
· אם לא שולמו דמי הביטוח )פרמיות(
במועדם  -בכפוף להוראות החוק
· בכל מקרה אחר בו מוקנית למבטח זכות
הביטול על-פי חוק חוזה הביטוח
· אם קיימת החרגה ,הפירוט מופיע בדף
פרטי הביטוח
· סעיף  4בפרק המבוא
בפרק המבוא )חלים על כל סעיפי הפוליסה( -
סעיף .10
בפרק הראשון – סעיף  ,4.7סעיף 5.6
קיים חריג להשתתפות בפעולה מלחמתית,
צבאית וכד' בהתאם לסעיף  10.2.1וכן חריג
למלחמה או פעילות מלחמתית בהתאם לסעיף
 10.2.2לפרק המבוא בפוליסה.
אין.
אין.
אין.
בהתאם לקביעת הנכות הצמיתה כמפורט
בסעיף  3לפרק הראשון בפוליסה.
על פי לוח איברים ו/או בהתאם למפורט בסעיף
 3.3לפרק הראשון בפוליסה.

עמוד  2מתוך 15

חלק ב  -ריכוז הכיסויים ומאפייניהם
פירוט הכיסויים
בפוליסה

מוות כתוצאה
מתאונה
נכות צמיתה
כתוצאה מתאונה
שברים כתוצאה
מתאונה

כוויות כתוצאה
מתאונה

פיצוי יומי בגין
אשפוז בבית
חולים עקב תאונה

פיצוי בגין מצב
סיעודי שארע
בעקבות תאונה

תאור הכיסוי

פיצוי בגין תאונה שהביאה במישרין למותו
של המבוטח בתוך  365ימים ממועד קרות
התאונה ,הכל כמפורט בסעיף  2לפוליסה.
פיצוי בגין תאונה שכתוצאה ישירה ממנה
נגרמה למבוטח ,נכות צמיתה של איבר או
איברים ,הכל כמפורט בסעיף  3לפוליסה.
פיצוי בגין תאונה שכתוצאה ישירה ממנה
נגרם למבוטח שבר או שברים ,באחד או
יותר מהאיברים המפורטים בטבלה שבסעיף
 ,4הכל כמפורט בסעיף  4לפוליסה.
פיצוי בגין תאונה שכתוצאה ישירה ממנה
נגרמה למבוטח כוויה או כוויות מדרגה שניה
או שלישית ,שהיקפה/ן ביחס לשטח פני
הגוף הינו  4.5%ומעלה ,הכל כמפורט
בסעיף  5לפוליסה.
פיצוי בגין תאונה שכתוצאה ישירה ממנה
נגרמה למבוטח פציעה גופנית או פציעות
גופניות שבגינן אושפז בבית חולים במהלך
 365ימים ממועד התאונה ,הכל כמפורט
בסעיף  6לפוליסה.
פיצוי בגין תאונה שכתוצאה ישירה ממנה
נגרמה למבוטח פציעה גופנית או פציעות
גופניות שבגינן הוא מצוי במצב סיעודי ,הכל
כמפורט בסעיף  7לפוליסה.

שיפוי או
פיצוי

צורך
באישור
המבטח
מראש
והגוף
המאשר

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

קיזוז
תגמולים
מביטוח
אחר

פיצוי

לא

מוסף

אין

פיצוי

לא

מוסף

אין

פיצוי

לא

מוסף

אין

פיצוי

לא

מוסף

אין

פיצוי

לא

מוסף

אין

פיצוי

לא

מוסף

אין

* הגדרות  -הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן.
ביטוח תחליפי  -ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או בשב"ן .בביטוח זה
ישולמו תגמולי 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,
ישולמו תגמולים 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 תגמוליהביטוח "מהשקל הראשון".

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים

מהדורת 09.2014
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