גילוי נאות
תאונות
אמצע החיים למשפחה
נושא
כללי

סעיף
 .1שם הפוליסה
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שינוי תנאי הפוליסה
במהלך תקופת
הפוליסה
גובה הפרמיה

.5

תנאים
הראל אמצע החיים למשפחה -ביטוח לאירועים תאונתיים
כיסויים בגין מקרים הנובעים מתאונה ,על פי תנאי הפוליסה וכמפורט להלן:
 .1פיצוי חד פעמי במקרה של מוות מתאונה,
 .2פיצוי חד פעמי במקרה של נכות כתוצאה מתאונה,
 .3פיצוי חד פעמי במקרה של שברים וכוויות עקב תאונה,
 .4פיצוי יומי בגין אשפוז בבי חולים עקב תאונה,
 .5פיצוי חד פעמי בגין מצב סיעודי שארע עקב תאונה,
 .6שירותים נוספים :השתתפות בטיפולי פיזיותרפיה ו/או טיפולי רפואה משלימה לאחר תאונה,
שירותים נלווים לאשפוז ,הוצאות פינוי באמבולנס ,לילד -פיצוי עקב היעדרות מבחינות
מגן/בגרות עקב תאונה וטיפול פסיכולוגי לילד לאחר מות בן משפחה קרוב.
 .7השתתפות בהוצאות בגין ביצוע ניתוח פלסטי כתוצאה מתאונה.
 .8פיצוי בגין ביצוע ניתוח עקב פגיעה אורתופדית -כתף ,ברך או קרסול ,מתאונה.
בהתאם לסעיף  11לפוליסה ,ובין היתר עד למועד התקיימות אחד התנאים המפורטים להלן,
המוקדם מביניהם:
 .1מות המבוטח.
 .2על פי בקשת המבוטח בכתב.
 .3עקב אי תשלום פרמיות במועדן.
 .4הגיעו של המבוטח לגיל .81
לא רלוונטי
אין.
כן ,למקרים הבאים :כיסוי ביטוחי  :4סיעוד 01 -יום .כיסוי ביטוחי  :3אשפוז -יומיים (פיצוי החל
מהיום השלישי) .כיסויים נוספים -אחות פרטית באשפוז מתאונה 5 -ימים (החל מהיום השישי),
הוצאות שהייה לקרוב במלון בקרבת בי"ח 11 -ימים (החל מהיום ה.)11-
יש .בסעיף  21% -5.5.2.4מעלות הטיפול הפיזיותרפי/משלים.
בסעיף  25% -.5.5.2.6מעלות הטיפול הפסיכולוגי.
החברה תהיה זכאית לשנות את תנאי הפוליסה באישור המפקח על הביטוח.

טווח גיל
3-20
21-39
40-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-76

דוגמאות לגובה פרמיה חודשית בש"ח על פי סכומי ביטוח
שלהלן:
מדד 15321
פלטינום
זהב
כסף
ארד
39.01
27.13
20.86
15.02
67.94
45.79
30.93
21.12
80.00
53.83
36.54
24.86
93.69
62.96
43.10
29.23
111.75
75.00
51.80
35.03
141.98
95.15
66.06
44.54
183.27
122.68
85.82
57.71
258.74
172.99
120.83
81.05

אמצעי תשלום ,תנאי התשלום ומועדי גבייה מפורטים בטופס ההצטרפות.
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גילוי נאות
תאונות
נושא

סעיף

תנאים

מוות מתאונה
נכות מתאונה
שברים וכוויות
סיעוד מתאונה (חד
פעמי)
אשפוז מתאונה
(פיצוי יומי)

ארד
51,111
51,111
11,111
11,111
111

דוגמאות לסכומי ביטוח
זהב
כסף
111,111
75,111
111,111
75,111
21,111
15,111
21,111
15,111
151

311

פלטיניום
151,111
151,111
31,111
31,111
451

*סכום הביטוח לילד (עד גיל  )21יהיה  51%מהסכומים המפורטים לעיל עבור מוות,
נכות ,שברים וכוויות ,סיעוד ואשפוז מתאונה
ובנוסף -
ניתוח פלסטי
מתאונה (תקרת
שיפוי)
ניתוח אורתופדי

 .11מבנה הפרמיה

תנאי
ביטול

חריגים

 .11שינוי הפרמיה
במהלך תקופת
הביטוח
 .12תנאי ביטול הפוליסה
ע"י המבוטח
 .13תנאי ביטול הפוליסה
ע"י המבטח

 .14החרגה בגין מצב
רפואי קודם

 .15סייגים לחבות
המבטח

20,000

20,000

כתף  ₪ 8111כתף ₪ 8111
ברך ,קרסול ברך ,קרסול
₪ 5111
₪ 5111

20,000
כתף ₪ 8111
ברך ,קרסול
₪ 5111

20,000
כתף ₪ 8111
ברך ,קרסול
₪ 5111

קבועה לילד עד גיל  21ומגיל  21ומעלה קבועה על פי גיל כניסה ,והכל בהתאם לגובה סכום
הביטוח שנרכש.
החברה תהיה זכאית לשנות את הפרמיה באישור המפקח על הביטוח.
בהודעה בכתב לחברה בכל עת (ביטול כל המבוטחים המופיעים בדף פרטי הביטוח).
על פי התנאים המפורטים בסעיף  11לפוליסה ,ובין היתר:
 .1על פי בקשת המבוטח.
 .2החברה זכאית לבטל את הביטוח אם לא שולמו הפרמיות במועדן או בהתאם לזכויות הביטול
האחרות המוקנות לה על פי דין (לרבות אי גילוי עובדה מהותית שידיעתה היתה גורמת
לחברה שלא לקבל את המבוטח לביטוח).
 .3תום תקופת הביטוח ,בין היתר עקב מות המבוטח או הגיעו לגיל .81
החברה לא תהא אחראית ולא תהא חייבת לשלם תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח כולו או מקצתו
שגורם ממשי לו היה מהלך רגיל של מצב רפואי קודם דהיינו :מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו
במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח ,לרבות בשל מחלה או תאונה; לעניין זה" ,אובחנו במבוטח"
– בדרך של אבחנה רפואית מתועדת ,או בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים בששת
החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח .חריג זה יהא מוגבל בזמן על פי גיל המבוטח בעת
תחילת הביטוח כדלקמן:
א .פחות מ 65-שנים -החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתחילת תקופת
הביטוח.
ב 65 .שנים או יותר -החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתחילת תקופת
הביטוח.
חריגים כמפורט בסעיף  6לפוליסה לרבות החריגים הבאים :מקרה הביטוח ארע לפני או אחרי
תקופת הביטוח או בתקופת האכשרה; התאבדות,פגיעה עצמית ,מחלות נפש ,אלכוהוליזם ושימוש
בסמים; שבר הרניה הריון ולידה; קרינה וזיהום רדיואקטיבי; נהיגה ברכב דו גלגלי או טרקטורון;
השתתפות פעילה בפעולה צבאית ,משטרתית ,מהומה ,מעשה חבלה וכו'; הסתכנות מדעת;
השתתפות מרצון בפעילות בלתי חוקית לסוגיה; השתתפות בספורט אתגרי על פי הרשימה
המופיעה באתר החברה.
בנוסף ,חריגים מיוחדים על פי הכיסויים השונים:
חריג לכיסוי ביטוחי לנכות מלאה או חלקית מתאונה -נכות הנגרמת עקב טיפול רפואי או כירורגי
(ס' .)5.1.7
חריג לכיסוי ביטוחי לשברים וכוויות עקב תאונהשברים שנגרמו מתהליך הדרגתי מתמשך (ס'
.)5.1.2.3
חריג לכיסוי ביטוחי לפיצוי מבוטח בגין מצב סיעודי שארע עקב תאונה – -במקרה של אשפוז
המבוטח בבית חולים שאינו סיעודי או במחלקה שאינה סיעודית ,אלא אם המבוטח היה במצב
סיעודי במשך תקופה העולה על  31יום בטרם האשפוז.
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גילוי נאות
תאונות
הראל אמצע החיים למשפחה
א'
סעיפים לפירוט
קיום כיסוי לזמן המילואים
ו/או עקב פעולת טרור
שחרור מתשלום פרמיה
קיזוז או השתתפות
בתשלומי ביטוח
פיצוי אכ"ע חלקי
קביעת נכות צמיתה
אופן קביעת אחוז הנכות
סכום הכיסוי
פירוט שאר הכיסויים
מוות כתוצאה מתאונה

שברים וכוויות עקב תאונה
פיצוי יומי בגין אשפוז בבית
חולים עקב תאונה
פיצוי בגין מצב סיעודי
כתוצאה מהתאונה
כיסוי ביטוחי לטיפולים
נוספים בהתקיים אחד
ממקרה הביטוח המפורטים
בסעיפים  5.4 -5.1לפוליסה

כיסוי ביטוחי לנכות עקב תאונה
ב'
דברי הסבר
קיים חריג להשתתפות פעילה של המבוטח בפעולה מלחמתית ,צבאית ,מהפכה וכו' בהתאם לאמור בסעיף
החריגים (סעיף .)6
אין
אין
אין.
אחוזים מסכום הביטוח המלא עפ"י השיעורים המפורטים עבור האיברים ברשימה או כמפורט בסעיפים
 5.1.6 -5.1.3לפוליסה.
על פי לוח איברים המפורט בתנאי הפוליסה או על ידי רופא מומחה במקרה של איבר שאינו מצוין בלוח
האיברים ,עפ"י המפורט בסעיפים  5.1.6 -5.1.3לפוליסה.
על פי סכום הביטוח שנרכש .ראה דוגמא בטבלה לעיל.
בהתקיימות התנאים המפורטים בפוליסה ,בהתאם לסכום שנקבע על פי חבילת הכיסוי שנרכשה (דוגמא
מפורטת בטבלה לעיל).
במקרים של ילדים ששני הוריהם נפטרו ,לאחר  36חודשים מתחילת הביטוח -תוספת  ,51%בהתאם לתנאים
המפורטים בפוליסה.
אחוזים מסכום הביטוח עבור שברים וכוויות עפ"י השיעורים המפורטים עבור האיברים ברשימה כמפורט
בפוליסה ,ובהתאם לסכום שנקבע על פי חבילת הכיסוי שנרכשה (דוגמא מפורטת בטבלה לעיל).
בהתקיימות התנאים המפורטים בפוליסה ,בהתאם לסכום שנקבע על פי חבילת הכיסוי שנרכשה (דוגמא
מפורטת בטבלה לעיל).
בהתקיימות התנאים המפורטים בפוליסה ,בהתאם לסכום שנקבע על פי חבילת הכיסוי שנרכשה (דוגמא
מפורטת בטבלה לעיל).
כיסויים כמפורט להלן ובהתאם לתנאים המפורטים בפוליסה:
 .1אחות פרטית באשפוז מתאונה 542 -ליום עד לתקופה של  5ימים.
 .2הוצאות פינוי באמבולנס אם המבוטח לא אושפז -תעריף מד"א.
 .3שהייה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה במלון בקרבת בית החולים ₪ 217 -ליום ועד לתקופה של 5
ימים.
 .4טיפולי פיזיותרפיה ו/או טיפולי רפואה משלימה בכפוף לתנאים בסעיף  -5.5.2.4החזר בגובה  81%ועד
לתקרה של  11טיפולים -החזר של עד  ₪ 87לטיפול.
 .5פיצוי עקב היעדרות ילד מבחינת מגן /בגרות עקב תאונה בכפוף לתנאים בסעיף  -5.5.2.5פיצוי חד פעמי
בסך .₪ 1,111
 .6טיפול פסיכולוגי לילד לאחר מוות של בן משפחה קרוב בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף  -5.5.2.6עד
 31טיפולים בגין אירוע אחד 75% ,מעלות הטיפול ולא יותר מ  ₪ 105 -לטיפול.
בהתקיימות התנאים המפורטים בפוליסה ,בהתאם להוצאות בפועל ועד לסך של .₪ 21,111

השתתפות בהוצאות בגין
ביצוע ניתוח פלסטי
מתאונה
פיצוי בגין ביצוע ניתוח עקב בהתאם לתנאי סעיף  -פיצוי חד פעמי בגובה  ₪ 8,111למקרה של ביצוע ניתוח בכתף ובגובה של ₪ 5,111
למקרה של ביצוע ניתוח בברך או בקרסול.
פגיעה אורתופדית
בכתף/ברך /קרסול
מהתאונה
תשומת לבך כי תקרות הכיסוי המפורטות לעיל הנן בכפוף להשתתפות העצמית הנקובה לעיל.
הסכומים לעיל הנם על פי מדד .12354
סכומי הביטוח ודמי הביטוח יהיו צמודים למדד הידוע במועד בו בוצע התשלום בפועל.
הערה לגבי שירות צבאי-
יובהר כי השימוש בעת השירות הצבאי בפוליסת ביטוח הבריאות שברשותך ,כפוף להוראות הצבא שישתנו מעת לעת.

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסה.
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