גילוי נאות בפוליסה לביטוח תאונות אישיות
ע"ש :אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניברסיטת תל אביב
חלק א'  -ריכוז התנאים
הנושא
א .כללי

הסעיף
.1

שם הפוליסה

.2
.3

שם בעל הפוליסה
משך תקופת הביטוח
המשכיות
הכיסויים הנכללים
בפוליסה

.5

הרחבות

.4

הביטוח לפי הרחבה כלשהי
מבין ההרחבות האמורות
ב תוקף אך ורק אם צוינה
ההרחבה במפורש ברשימה
ובכפוף לכל תנאי הפוליסה.

ב .שינוי
תנאים
ג .הפרמיה

התנאים
פוליסה לביטוח תאונות אישיות קבוצתית ע"ש אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניברסיטת
תל אביב
אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניברסיטת תל אביב
מ 1.10.2017-עד ( 30.9.2018-הכיסוי חל ממועד ההצטרפות האישי לתוכנית זו)
אין המשכיות
פיצוי חד פעמי למוות עקב תאונה
סכום הפיצוי₪ 125,000 -
 .1נכות צמיתה כתוצאה מתאונה  -סכום הפיצוי ₪ 275,000
 .2אי כושר זמני כתוצאה מתאונה למבוטחים עד גיל  67בלבד-סכום הפיצוי לשבוע ₪ 650 -
או  ₪ 600במקרה של דקירת מחט
 .3הוצאות אשפוז וטיפול רפואי עקב תאונה -עד גבול אחריות של  ₪ 7,500במידה וסכום
ההוצאות מעל ₪ 1,500
 .4הוצאות ריפוי שיניים עקב תאונה-עד גבול אחריות של ₪ 7,500
 .5הוצאות חילוץ עקב תאונה-עד גבול אחריות של ₪ 30,000
 .6אובדן שכר לימוד עקב תאונה-עד גבול אחריות של ₪ 7,500
 .7הרחבה לפעילות ספורטיבית(-למעט חריגים  16ו 17 -בסייגים הכלליים המפורטים
בפוליסה) ובתנאי שהפעילות הספורטיבית הינה במסגרת האוניברסיטה ואינה מאורגנת
במסגרת אגודת ספורט
אין חידוש אוטומטי

.6

תנאים לחידוש אוטומטי

.7

תקופת אכשרה

אין

.8

תקופת המתנה

 7ימים ראשונים בגינם לא ישולמו תגמולי ביטוח בגין אי כושר זמני מתאונה.

.9

השתתפות עצמית

 .10שינוי תנאי הפוליסה במהלך
תקופת הביטוח

 ₪ 350 .1בגין תגמולי ביטוח להוצאות רפואיות עקב תאונה (ובכפוף לסף פיצוי בסך ₪ 1,500
ולמקרה דקירת מחט ) ₪ 600-
 ₪ 350 .2בגין תגמולי ביטוח לריפוי שיניים עקב תאונה .
אין שינוי בתנאים

 .11גובה הפרמיה

פרמיה שנתית למבוטח הינה ע"ס  19ש"ח

 .12מבנה הפרמיה
 .13שינוי הפרמיה במהלך
תקופת הביטוח

פרמיה קבועה
אין

ד .תנאי
ביטול
 .14ביטול על ידי המבוטח

 .15ביטול על ידי המבטח
ה .חריגים
וסייגים
 .16החרגה בגין מצב רפואי
קיים

 .17סייגים לחבות המבטחת

 .1בעל הפוליסה רשאי לבטל את הביטוח לפי פוליסה זו בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח,
לפי שיקול דעתו ,ובלבד שההודעה על כך תשלח למבטח בדואר רשום לפחות חמישה עשר ()15
יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח .במקרה כזה יחזיר המבטח למבוטח את דמי הביטוח
ששולמו בעד התקופה שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף ,בהפחתת סכומים אלה:
 .2בעד תקופה ש ל עד שבעה ימים שבהם היתה הפוליסה בתוקף ,לרבות אם לא נכנסה לתוקף-
 5%מדמי הביטוח השנתיים; בעד תקופה העולה על שבעה ימים שבהם היתה הפוליסה בתוקף-
 5%מדמי הביטוח השנתיים בצירוף  0.3%מדמי הביטוח השנתיים בעד כל יום ביטוח ,החל ביום
השמיני.
המבטח ראשי לבטל את הביטוח לפי פוליסה זו בהתאם להוראת הדין בכל עת לפני תום תקופת
הביטוח ,לפי שיקול דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תשלח לבעל הפוליסה בדואר רשום עשרים
ואחד ( ) 21ימים לפני התאריך בו יתבטל הביטוח.
המבטח לא יהיה אחראי על פי פוליסה זו בגין מקרה ביטוח אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל
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 יהיה מוגבל בזמן על פי גיל המבוטח בעת תחילת תקופת הביטוח כדלקמן:
 )1פחות מ -65-החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתחילת תקופת הביטוח.
 65 )2שנים או יותר  -החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתחילת תקופת הביטוח
כמפורט בפוליסה בפרק סייגים כלליים לחבות המבטח

חלק ב  -כיסויים והרחבות בפוליסה
שיפוי
או פיצוי

מוות עקב תאונה

פיצוי חד פעמי למקרה מוות עקב תאונה.

פיצוי

צורך באישור
החברה מראש
(מנהל מחלקת
תביעות)
לא רלוונטי

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

אין

נכות צמיתה עקב
תאונה

אובדן מוחלט ,אנטומי או תפקודי ,של איבר או גפה או חלקיהם הנגרם עקב
תאונה ולמעט נכות בגין צלקות אסתטיות.
במקרה ביטוח שגרם למבוטח נכות צמיתה עקב תאונה ,ישלם המבטח
למבוטח פיצוי כמפורט בדף הרשימה בהתאם לדרגת הנכות הצמיתה
שנקבעה למבוטח.
אי כושרו הזמני של המבוטח אשר כתוצאה ממנו נעדר המבוטח בפועל ולא
עסק בעבודתו ,במקצועו או במשלח ידו ,המפורט ברשימה ,או התמסר להם
בצורה כלשהי ,באורח מלא או באורח חלקי בשיעור של  25%לפחות.

פיצוי

לא רלוונטי

מוסף

אין

פיצוי

לא רלוונטי

מוסף

אין

הוצאות אשפוז
וטיפול רפואי עקב
תאונה

בקרות מקרה הביטוח שבגינו נדרש המבוטח להוצאות אשפוז וטיפול רפואי
עקב תאונה ישפה המבטח את המבוטח כנגד קבלות בגין הוצאות שהוצאו
על ידו ,אותם נדרש המבוטח להוציא כתוצאה ישירה של מקרה ביטוח
המכוסה במסגרת פוליסה זו ,עד לסכום המרבי הנקוב בדף הרשימה
להרחבה זו בניכוי ההשתתפות העצמית כמפורט בדף הרשימה.

שיפוי

לא רלוונטי

משלים

יש

הוצאות ריפוי שיניים
עקב תאונה

בקרות מקרה ביטוח שבגינו נדרש המבוטח להוצאות טיפול שיניים משקם
עקב תאונה ,ישפה המבטח את המבוטח כנגד קבלות שימציא המבוטח ,בגין
הוצאות שהוצאו על ידו בפועל עבור השירותים הרפואיים המפורטים
בטבלה להלן ,עד לסכום הביטוח המרבי הנקוב בדף הרשימה להרחבה זו,
בניכוי ההשתתפות העצמית הנקובה בדף הרשימה.

שיפוי

לא נדרש

משלים

יש

שיפוי

לא נדרש

מוסף

יש

לא נדרש

מוסף

אין

לא רלוונטי

מוסף

אין

פירוט הכיסויים

תיאור הכיסוי

בפוליסה

אי כושר זמני עקב
תאונה

הוצאות חילוץ עקב
תאונה
אובדן שכר לימוד
עקב תאונה
הרחבה לפעילות
ספורטיבית

בקרות מקרה הביטוח שבגינו נפגע המבוטח ישפה המבטח את המבוטח בגין
הוצאות חילוץ שהוצאו בפועל על ידי המבוטח ונדרשו כתוצאה ישירה של
מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פוליסה זו.
בקרות מקרה ביטוח שבגינו נפגע המבוטח והיווה את הסיבה הבלעדית
שבגינה נבצר ממנו ו/או סוכלה אפשרותו להמשיך ולסיים את שנת
הלימודים ,ישפה המבטח את המבוטח בגין אבדן שכר לימוד שנתי בקיזוז
כל החזר שיקבל המבוטח מבעל הפוליסה או מכל גורם אחר.
בקרות מקרה הביטוח במסגרתו נפגע המבוטח במסגרת פעילות הספורט
המכוסה ישלם המבטח תגמולי ביטוח למבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה
ובכל מקרה לא יותר מסכום הביטוח הנקוב בדף הרשימה.

שיפוי
פיצוי

קיזוז
תגמולים
מביטוח אחר

* הגדרות  -הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן.
 ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או בשב"ן .בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוחביטוח תחליפי
בלא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים ("מהשקל הראשון").
 ביטוח פרטי אשר על-פיו ישולמו תגמולי ביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או השב"ן כלומר ,ישולמו תגמולים שהםביטוח משלים
הפרש בין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו /או השב"ן.
 ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן ,בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח "מהשקלביטוח מוסף
הראשון".
ביטוח נכות לרבות אבדן כושר עבודה:

קיום כיסוי לזמן המילואים ו/או עקב פעולת טרור

דברי הסבר
אין

סעיפים לפירוט
שחרור מתשלום פרמיה
קיזוז או השתתפות בתשלומי ביטוח

לא רלוונטי
קיים קיזוז בכיסויים של הוצאות אשפוז ,ריפוי שיניים וחילוץ עקב תאונה.

וכן אם שולמו למבוטח עקב אותו מקרה ביטוח תגמולי ביטוח בגין כיסוי מסוג נכות צמיתה עקב
תאונה או אי כושר זמני עקב תאונה ,ישלם המבטח למוטב במותו של המבוטח רק את ההפרש ,אם יש
כזה ,שבין הסכום המגיע בגין כיסוי מוות לבין הסכום ששולם כאמור בגין הכיסויים האמורים.
פיצוי אכ"ע חלקי
קביעת נכות צמיתה
אופן קביעת אחוז הנכות

קיים אובדן כושר עבודה חלקי זמני בשיעור  25%לפחות
לא רלוונטי
דרגת הנכות הצמיתה שנגרמה למבוטח עקב מקרה ביטוח על פי פוליסה זו תקבע על פי המבחנים הרלבנטיים
שנקבעו לפגיעה מהסוג הנדון בחלק א׳ אשר בתוספת לתקנה  11שבתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות
לנפגעי עבודה) ,תשט״ז( 1956-להלן בסעיף זה:״המבחנים״) .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי תקנות  15ו16 -
בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) ,תשט״ז , 1956-לא ישמשו בכל מקרה לצורך קביעת
הנכות הצמיתה.
למען הסר ספק מובהר כי אין בקביעת נכות כאמור כדי להחיל על פוליסה זו הוראה כלשהי מתוך חוק הביטוח
הלאומי ותקנותיו.

