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 ביטוח נסיעות לחו"ל –פוליסה "שיר לנוסע" 
 תאונות אישיותלהרחבה 

הרחבה זו מהווה חלק בלתי נפרד מפוליסת נסיעות לחו"ל שמספרה ____________, בתנאי שנרכשה 
 תמורת דמי ביטוח נוספים והדבר צוין במפורש ברשימה.

 
חלים גם על הרחבה זו, אלא , פוליסה הבסיסיתההגדרות, התנאים והחריגים הכלליים המפורטים ב

 אם צוין במפורש אחרת.
 

  הגדרות .1

 : נכות צמיתה .1.1
תקבע , אשר בר, גפה או חלקיהםיאו פונקציונאלי של א ,אובדן מוחלט, אנטומינכות הנובעת מ

 ובכפוף לתנאים להלן.ע"י רופא מומחה 

 :תאונה .1.1
על ידי אמצעי חיצוני  ,ביטוחהת תקופמהלך בבחו"ל, נגרם למבוטח שהיזק גופני בלתי צפוי 

 הישירה למותו או לנכותו של המבוטח.והגלוי לעין והוא הסיבה היחידה 

  הכיסוי .1
ללא כל  ,יחידוה גורם ישיר תוויתאונה אשר ה , בעת שהותו בחו"ל בתקופת הביטוח,אירעה למבוטח

 למבוטח תגמולי ביטוח ישלם המבטח ,קשר עם גורם אחר, למותו או נכותו הצמיתה של המבוטח
 כדלקמן:

  מות המבוטח .א
מנהלי עזבונו או מבצעי לליורשים החוקיים של המבוטח או  ביטוחתגמולי המבטח ישלם 

  .דולר 02,222סכום של ב - צוואתו

  נכות צמיתה .ב
 בטבלאות להלן צוינתבגין נכות המ .1ב

להלן  בטבלאותהנכות המפורט אחוז מכפלה של סכום תגמולי הביטוח יהיה תוצאת 
 .ברשימהמפורט המקרה מוות בסכום הביטוח ב
 סכום הביטוח למקרה מוות הוא , כאשראובדן זרוע נגרם למבוטחה: דוגמל

  , לפי החישוב הבא:דולר 05,222 -סתכמו בתגמולי הביטוח י -דולר  02,222

75%X02,222 $ =05,222$ 

 

 

      

 
 
 

אחוזי הנכות הנקובים לגבי יד שמאל יחולו במקרה של  -היה המבוטח איטר יד ימינו 
 נכות ביד ימין ולהיפך.

 בטבלאות  תצוינמ הגין נכות שאינב .1ב
תיקבע על פי המבחנים הרלוונטיים  ר שאפיצוי יקבע באופן יחסי לדרגת הנכות ה שיעור

 זתשט" (,קביעת דרגת נכות לנפגע עבודה)בתקנות הביטוח הלאומי  11בתוספת לתקנה 
מבלי להביא  ,ובהשוואה לנכות מקבילה מבחינת היקפה אשר צוינה לעיל 1156 -

 . בחשבון את מקצועו של המבוטח
, קרי למקרה מוות מסכום הביטוח 82%סעיף זה לא יעלה על לפי הפיצוי שישולם 

 .דולר 06,222

 40%                 -עין אחתאובדן 

 100%             -שתי עיניים אובדן

 20%               -אוזן אחת אובדן

 50%           -שתי אוזניים אובדן

 60% -רגל )מתחת לברך( אובדן

 70%    -רגל )מעל הברך( אובדן

 75%                     -זרוע אובדן

 65%                 -אמה אובדן

 

 60%             -כף יד  אובדן

 25%              -אגודל אובדן

 20%          -אצבע יד אובדן

 15%         -צרידת יד אובדן

 10%       -קמיצת יד  אובדן

 15%            -זרת יד אובדן

 50%           -כף רגל אובדן

 5%       -אצבע רגל אובדן
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  הידכף פרק אצבעות בנכות צמיתה  גין ב  .3ב
  ., כמפורט בטבלאות לעילצמיתה של אותה אצבעהנכות ה אחוזי פיצוי בשיעור שליש 

 תנאים להרחבה .3

יופחת שיעור הנכות  "(,הנכות הקיימת)להלן: " נכות קיימת לפני התאונהממבוטח סבל ה .3.1
הקיימת משיעור הנכות שתקבע לאותו איבר עקב התאונה בהתאם לאחוזי הנכות בטבלאות  

ייקבע שיעורה בהתאם ל"ספר מבחנים לעיל. בהיעדר קביעת אחוזי נכות לנכות הקיימת, ד
 לנכות כללית ולנפגעי עבודה" של המוסד לביטוח לאומי.

 181מוצהר ומוסכם בזה שאם המבוטח ייעלם ולא ישמע עליו מאומה במשך תקופה שתעלה על  .3.1
המוחלטת של כלי  תוסיאו טביעתו או הר ,היעלמו של מטוס על נוסעיו או מחמת אבדנו מיםי

 המבוטח נסע בו, ייחשב הדבר כמוות מחמת תאונה.כי שיט או כלי תעבורה שידוע 
תגמולי הביטוח יחתמו הזכאים לשהמוטב או המוטבים  רק לאחרפיצוי לפי סעיף זה ישולם ה

 ,על התחייבות להשבת כל סכום תגמולי ביטוח שישולם, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית שנתית
 אם יתברר כי המבוטח עודנו בחיים או שלא התקיימו התנאים לתשלום תגמולי הביטוח.

 .מפורט ברשימהההפיצוי לפי סעיף זה לא יעלה בכל מקרה על סכום הביטוח 

 חריגים להרחבה:  .4
, יחולו על הכיסוי לפי הרחבה זו חריגים פוליסה הבסיסיתבנוסף לחריגים המפורטים בפרק ז' ב

 כדלקמן:

 .התאונה ממועד ויותר יםשנשלוש  חלוף לאחר אירע מהתאונה ישירההמבוטח כתוצאה  מות .1.1

מהתאונה נקבעה לאחר חלוף שלוש שנים ויותר ממועד ישירה נכותו של המבוטח כתוצאה  .1.1
 התאונה.


