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 גילוי נאות
 תאונות

 נספח פיצוי יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה
 

 תנאים סעיף נושא
 נספח לפיצוי יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה שם התוכנית/הפוליסה כללי

מתאונה, חלקי ומלא, לעסוק בעיסוק שבו עסק מתן פיצוי יומי בגין אי כושר זמני  הכיסויים בפוליסה 
 יום ממועד קרות התאונה. 563המבוטח ובתנאי שאי הכושר החל תוך 

 66הגיעו של המבוטח לגיל  משך תקופת הביטוח 
 אין תקופת אכשרה 
כן, על פי התקופה הנקובה בדף פרטי הביטוח. יובהר כי בכל מקרה של היזק לעמוד  תקופת המתנה 

יום ובכפוף לאמור בסעיף זה התנאי  09שאינו שבר, תהיה תקופת ההמתנה בת השדרה 
 הנספח.

 אין, למעט ימי המתנה כאמור לעיל השתתפות עצמית 
שינוי תנאי הפוליסה במהלך  שינוי התנאים

 תקופת הביטוח
ניתן לשנות תנאים בכפוף לאישור המפקח על הביטוח או אם המבוטח שינה את 

 עיסוקו בכפוף לתנאים בחוק הביטוח.מקצועו ו/או 
קבועה )אינה משתנה לפי גיל( על פי גיל כניסה, והכל בהתאם לגובה סכום הביטוח  גובה ומבנה הפרמיה פרמיה

 פיצוי חודשי:₪  0,999שנרכש ומספר ימי ההמתנה. להלן דוגמא לפרמיה חודשית עבור 
 

ימי המתנה 
 לדוגמא

14 30 

משך פיצוי 
מקסימאלי לפי 

כניסה  גיל
 )שנים(

 גיל כניסה
   21-39 12.39 7.92 3 

40-49 15.31 9.79 3 
50-54 16.7 10.68 3 
55-59 18.94 13.92 2 

69 18.94 13.92 1 
 תיתכן תוספת מקצועית לתעריף על פי הצורך.

גובה הפיצוי היומי הנקוב בדף פרטי הביטוח ובהתאם לדרגת אי הכושר. תקופת הפיצוי  סכום הביטוח סכום הביטוח
, המרביתנקבעת על פי גיל המבוטח במועד תחילת הביטוח. לעניין התקופה  המרבית

יובהר כי בכל מקרה לא ישולמו תגמולי ביטוח לאחר שחלפה שנה מתום תקופת 
 הביטוח של נספח זה.

שינוי הפרמיה במהלך  
 תקופת הביטוח

 בכפוף לאישור המפקח על הביטוח, החברה תהיה זכאית לשנות את הפרמיה.

תנאי ביטול התכנית ע"י  תנאי ביטול
 המבוטח

 בהודעה בכתב לחברה בכל עת )ביטול כל המבוטחים הרשומים בדף פרטי הביטוח(.

תנאי ביטול התכנית  ע"י  
 החברה

משלם/ים או לא שילמו את הפרמיה כסדרה אם המבוטח ו/או בעל הפוליסה אינו/ם  .0
 )על פי חוק הביטוח(.

אם העלים המבוטח מהחברה עובדה מהותית, שידיעתה היתה גורמת לחברה שלא  .2
 (.0090לקבלו לביטוח )על פי חוק חוזה הביטוח 

 תום תקופת הביטוח .5
 לחוק הביטוח לעניין שינוי בסיכון. 09אם חל שינוי במקצוע ובהתאם להוראות סעיף  .4

 החרגה בגין מצב חריגים
 רפואי קודם

 בדף פרטי הביטוח. צוין. ובנוסף, אם וכאשר הדבר 4סעיף  -קיים בפרק החריגים  

 בתנאי הנספח 4הגבלות לאחריות החברה, סעיף  -פרק החריגים  סייגים לחבות החברה 
קיום כיסוי לזמן המילואים  סעיפים לפירוט

 ו/או עקב פעולות טרור
להשתתפות פעילה של המבוטח בפעולה מלחמתית, צבאית, מהפכה וכו' קיים חריג 

 פרק החריגים. – 4בהתאם לאמור בסעיף 
 אין שחרור מתשלום פרמיה 
קיזוז או השתתפות  

 בתשלומי הביטוח
 אין

 קיים פיצוי אכ"ע חלקי 
 

 התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים שבפוליסת הביטוח
 


