
פוליסה "שיר לנוסע" – ביטוח נסיעות לחו"ל
כיסוי תאונות דרכים במסגרת ביטוח תאונות אישיות 

לתלמידים היוצאים למשלחות לחו״ל  
באישור משרד החינוך והרשויות המקומיות 

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

 הרחבה זו תהיה בתוקף בתנאי שנרכשה הרחבה לביטוח תאונות אישיות לפוליסה הבסיסית והיא כפופה לתנאיה.
ההגדרות, התנאים והחריגים הכלליים המפורטים בפוליסה הבסיסית ובהרחבה לכיסוי תאונות אישיות, חלים גם 

 על הרחבה זו, אלא אם צוין במפורש אחרת.

הגדרות   .1
מבוטח - המבקש ו/או מי ששמו מצוין ברשימה 

מקרה הביטוח   .2
על אף האמור בהרחבה לביטוח תאונות אישיות, "מקרה ביטוח" לצורך הרחבה זו יהיה מוות או נכות 

שנגרמו למבוטח כתוצאה מתאונת דרכים שאירעה בחו"ל במהלך תקופת הביטוח. 

הכיסוי   .3
אירע למבוטח מקרה ביטוח, ישלם המבטח תגמולי ביטוח כדלקמן, חלף תגמולי הביטוח המצוינים 

בהרחבה לביטוח תאונות אישיות וברשימה: 

מות המבוטח:   3.1
ישולמו למוטבים ובמקרה שלא ציינו מוטבים - ליורשיו החוקיים של המבוטח או למנהלי 

עזבונו, על פי צו ירושה ו/או צו קיום צוואה, תגמולי ביטוח בסך 30,000 דולר. 

נכות:   3.2

סכום הכיסוי המרבי לפיצוי המבוטח בגין נכות שנגרמה לו כתוצאה ממקרה ביטוח   3.2.1
לפי הרחבה זו הנו 80,000 דולר. 

בנוסף לסכום הביטוח המרבי הקבוע בסעיף 3.2.1 לעיל, ישולם למבוטח "מענק   3.2.2
חומרה", כהגדרתו בחוזר המנכ"ל, בשיעור 50% מהסכום המרבי ובסך הכול 

120,000 דולר ל- 100% נכות מלאה וקבועה - צמיתה. 
הפיצוי בגין נכות המבוטח יחושב כדלקמן:   3.2.3

נקבעה למבוטח נכות בשיעור שאינו עולה על 80%   3.2.3.1
להלן דוגמה  למבוטח שנקבעה לו נכות בשיעור של 70% . 

.$56,000  =  $800X70
נקבעה למבוטח נכות בשיעור העולה על 80%   3.2.3.2

להלן דוגמה למבוטח שנקבעה לו נכות בשיעור של 90%: 

.$72,000 = $ 800X90

יתר תנאי הפוליסה הבסיסית ותנאי ההרחבה לביטוח תאונות אישיות יחולו ללא שינוי.   .3.3
במקרה של סתירה בין האמור בהרחבה זו, לבין האמור בפוליסה הבסיסית ובהרחבה 

לביטוח תאונות אישיות, יחולו תנאי הרחבה זו. 
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