תוספת

תאונות אישיות
5200 5-61377190-01
תא מס' פוליסה
סוכן 0המכללה האקדמית
שם המבוטח

סניף

רגיל

תאונות אישיות 60

למבוטח

גביה

ענף ביטוח

עותק

שקלים חדשים

30/09/2016

פרמיה נטו

אחוה

01/10/2015 8580250231
מס' לקוח

עד יום

תקופת ביטוח מיום

ד.נ שיקמים

1

אחווה

7980300

רחוב

מספר

עיר

מיקוד

אחוה-המכללה האקדמית לחינוך

08-8588040

08-8588008

סוכנות

טלפון

פקס

סה"כ במזומן
טלפון נייד

39024

ד.נ .שיקמים 79800

0

באר שבע

0

מספר סוכן

רחוב

מס'

עיר

מיקוד

דמי אשראי

0

סה"כ בשיעורים

מוסכם בזה כי החל מתאריך הנ"ל חלו בפוליסה שינויים ומצבה הנוכחי הינו

סכום ביטוח
Sum insured

הכיסוי
Cover

מיון ב % -
Rate in %

פרמיה
Premium

.

בעל הפוליסה:
המכללה האקדמית אחוה.
המבוטחים :
סטודנטים במכללה שלעיל.
עבור :סטודנטים במכללת אחוה
מספר מבוטחים3500 :
מקצוע :סטודנטים
פירוט מבוטחים בהתאם לרשימה בתיק המבטח
-----------------------------------------------------סכומי הפיצויים
================
 .1במקרה מוות מתאונה:

140,000

 .2במקרה של נכות מלאה צמיתה מתאונה
או במקרה של נכות חלקית צמיתה מתאונה-
אחוז מסכום הביטוח ,בשיעור אחוז הנכות
שייקבע למבוטח.

375,000

 .3במקרה של אי כושר מלא וזמני לעבודה
כתוצאה מתאונה -לשבוע 650 :ש"ח.
השתתפות עצמית
------------מוצהר ומוסכם בזה כי מספר ימי ההשתתפות
העצמית של המבוטח בגין אי כושר זמני
מתאונה יהא  5ימים.
133,000

פרמיה למבוטח38 :
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מס' פוליסה

המכללה האקדמית אחוה
שם מבוטח

אחוה-המכללה האקדמית לחינוך

למבוטח

סוכן

עותק
סכום ביטוח
Sum insured

הכיסוי
Cover

מיון ב % -
Rate in %

פרמיה
Premium

הרחבות:
======
הוצאות חילוץ עקב תאונה:
-----------------------------הפוליסה הורחבה לכסות הוצאות חילוץ
עקב תאונה בגבול אחריות של עד  20,000ש"ח.
הוצאות רפואיות עקב תאונה:
--------------------------------הפוליסה הורחבה לכסות הוצאות רפואיות
עקב תאונה עד לגבול אחריות של  5,000ש"ח,
בכפוף להשתתפות עצמית של  500ש"ח.
הוצאות ריפוי שיניים עקב תאונה:
-------------------------------------הפוליסה הורחבה לכסות הוצאות ריפוי שיניים
עקב תאונה עד לגבול אחריות של  5,000ש"ח,
בכפוף להשתתפות עצמית של  500ש"ח.
הרחבה לכיסוי ביטוחי למשך  24שעות ביממה:
----------------------------------------------------מוצהר ומוסכם כי הגדרת "מקרה הביטוח" בפרק א',
סעיף  ,6הורחבה באופן שיכלול כיסוי למבוטח  24שעות ביממה.
הרחבה לפעילות ספורטיבית:
--------------------------------מוצהר ומוסכם כי האמור בפרק ד' "סייגים לחבות המבטח",
סעיפים  17ו ,18 -לא יכלול את פעילות הספורט המכוסה.
תנאים כלליים :
====================
 .1הפוליסה כפופה לקבלת שמותיהם של המבוטחים תחתיה תוך  30יום ממועד תחילת הפוליסה ו/או ממועד
הצטרפותם במהלך תקופת הביטוח.
 .2רשימת המבוטחים תועבר ע"ג קובץ בפורמט אקסל בלבד ותכלול את הפרטים שלהלן; שם פרטי  +משפחה ,מספר
תעודת זהות ,כתובת מלאה ותאריכי לידה.
הגדרת עיסוק המבוטח לצורך ביטוח זה הינו סטודנט ,כולל גם בעת פעילותו בעיסוק נוסף להיותו סטודנט.
.3
 .4הפוליסה הורחבה לכסות פעילות ספורטיבית חובבנית במסגרת פעילות המבוטחים מטעם בעל הפוליסה כל עוד אינה
תחרותית ו/או מאורגנת במסגרת אגודת ספורט הנדרשת לביטוח עפ"י חוק הספורט.
 .5אשפוז בבית חולים :בכפוף לתנאים ולהגדרות המפורטים בגין כיסוי אי כושר זמני מתאונה מוסכם בזאת כי בעת
אשפוזו של המבוטח בבית חולים
יהיה המבוטח זכאי לתוספת של  50%מהסכום היומי בגין כל יום אשפוז.
הפוליסה אינה מכסה סיכון מלחמה פאסיבי.
.6
הפוליסה אינה מכסה תאונות דרכים.
.7
 .8למען הסר ספק ,הפוליסה מכסה אירועים תאונתיים בלבד ללא מחלות.
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מיון ב % -
Rate in %
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 .9הוצאות רפואיות:
א .הוצאות אשפוז וטיפול רפואי במסגרת פרטית עקב תאונה :הוצאות אשפוז וטיפול רפואי בגין פינוי באמבולנס ממקום
התאונה בלבד לבית חולים ,אשפוז ,טיפולי פיזיותרפיה ,רכישת תרופות ו/או אביזרים רפואיים ,בכפוף לכך שניתנה המלצה
לטיפול על ידי רופא מומחה בתחום הרלבנטי שהינו בעל תעודת רופא מומחה.
בקרות מקרה הביטוח שבגינו נדרש המבוטח להוצאות אשפוז וטיפול רפואי עקב תאונה ישפה המבטח את המבוטח
ב.
כנגד קבלות מקוריות או העתקי קבלות נאמן למקור שימציא המבוטח ,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.
תנאים וסייגים להרחבה זו:
המבוטח יהיה זכאי לתגמולי ביטוח בגין הרחבה זו עד לסך תקרת המחירים המפורסמת בתעריפון משרד הבריאות
ג.
לכל הוצאה ,ובכל מקרה לא יותר מסכום הביטוח המירבי הרשום בדף הרשימה בגין הרחבה זו.
הרחבה זו לא תכלול כיסוי להוצאות הרפואיות המפורטות להלן:
ד.
הוצאות בגין טיפולי שיניים.
ה.
הוצאות בגין ייעוץ רפואי לקביעת אחוזי נכות.
ו.
הוצאות בגין ניתוחים ו/או שכר טרחה של רופא מנתח
ז.
בכפוף לסף פיצוי בסכום של  1,500ש"ח .
ח.
 . 10הוצאות ריפוי שיניים עקב תאונה:
טיפול שיניים משקם עקב תאונה :אחד או יותר מהטיפולים ו/או הבדיקות על פי הכיסוי הביטוחי כמפורט להלן.
א.
מובהר בזאת ,כי רק רשימת הטיפולים המופיעים ברשימה להלן יחשבו כטיפול שיניים משקם לצורך כיסוי זה ורק
ב.
טיפולים אלו יחשבו כמקרה הביטוח.
רשימת הטיפולים :צילום רנטגן פריאפיקאלי/נשך )עד  8צילומים( ,צילום פנורמי ,עזרה ראשונה ,שיחזור כותרת
ג.
שבורה עם חומר מרוכב ,טיפול שורש תעלה אחת ,טיפול שורש ,חידוש טיפול שורש תעלה אחת ,כריתת חוד השורש כולל
סתימה רטוגרדית ,עקירה רגילה ,עקירה כירורגית ,קיבוע ניידות שיניים ,סתימה בחומר מרוכב בשן חבולה ,הלבנת שן
בודדת לאחר חבלה ,מבנה ישיר ,מבנה יצוק ,כתר חרסינה ,כתר זמני )בודד( ,תותבת חלקית להוצאה )פליפר( ,תותבת
שלמה/חלקית )קבוע( ,תיקון תותבת ,תוספת שן לתותבת ,הזזת וו בתותבת ,שתל שן .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 להלן ,עד לסכום הביטוח המרבי הנקוב בדף הרשימה להרחבה
זו ,בניכוי ההשתתפות העצמית הנקובה בדף הרשימה.
מובהר כי טיפולים אשר אינם כלולים בהגדרת טיפול שיניים משקם ,לא יכוסו על פי הרחבה זו וכן לא יכוסו הטיפולים הבאים:
הסרת אבנית )ניקוי אבן( ,בדיקות תקופתיות ,סתימות )אמלגם ו/או לבנות( ,הלבנת שיניים )למעט הלבנת שן בודדת לאחר
חבלה( ,איחוי שיניים )למעט כאשר מבוצע בשן שנשברה /משוחזרת עקב אירוע מכוסה על פי פוליסה זו( ,ציפוי שיניים ,וכן
טיפולים הקשורים בתחזוקת השיניים או בתחלואי שיניים ו/או
חניכים אשר אינם קשורים לאירוע התאונתי.
המבוטח יהא זכאי על פי הרחבה זו לכיסוי רק במידה והוא מיצה את מלוא הזכויות המוקנות לו בגין מקרה הביטוח
ד.
במסגרת קופת החולים שבה הוא חבר ,עבור ההוצאות הממשיות שהוציא בפועל לטיפול שיניים משקם.
הסכום המירבי שישלם המבטח למבוטח בגין הוצאות טיפול שיניים משקם עקב תאונה לא יעלה לא יעלה על סכום
ה.
הביטוח להוצאות ריפוי שיניים כפי שנקבע בדף הרשימה.
בעל הפוליסה יפיץ העתק הפוליסה והגילוי הנאות לכל מבוטח .החברה תעמיד לרשותו של בעל הפוליסה עותקים
.11
ככל שיידרש.
במידה ומבוטח נגרע מהרשימה ביוזמת בעל הפוליסה בתוך תקופת הביטוח ,בעל הפוליסה יודיע בכתב לאותו
.12
מבוטח  30יום טרם ביטול הביטוח כי הוא חדל להיות מבוטח בפוליסה וכן את המועד בו יהא חדל להיות מבוטח כאמור.
בעל הפוליסה מתחייב לעדכן מידית בכתב את המבוטחים על כל שינוי בתנאי הפוליסה בתוך תקופת הביטוח .
.13
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הפוליסה בתוקף למבוטחים עד גיל ) 67כולל( בלבד.

גבול אחריות מקסימאלי למקרה ולתקופה הינו 5,250,000 :ש"ח .
.15
מודגש בזאת ,שגריעת מבוטחים לא תזכה את בעל הפוליסה בהחזר פרמיה .כמו-כן יצוין ,שהצטרפות מבוטחים
.16
בכל שלב בתקופת הביטוח תהא כרוכה בתשלום פרמיה מלאה.
 .17פרמיה לתשלום )בתנאי מזומן( :תנאי מזומן  -עד  5תשלומים שווים ורצופים מיום תחילת הביטוח ללא דמי אשראי.
הפוליסה כפופה לתנאי ה"פוליסה לביטוח תאונות אישיות קבוצתית מהדורת יוני ."2014
.18
.
מוסכם ומוצהר בזאת כי גבול האחריות המקסימלי
למקרה ולתקופה לא יעלה על  5,250,000ש"ח.
מהדורה יוני 2014
מספר פוליסה קודם461377190 :

הפרמיה לשנה המגיעה בגין הסעיפים הנ"ל 133,000 -
הפרמיה שחויבה לשנה 133,000 -
הפרש לתשלום לשנה 0 -
לתקופה ) 366יום( 0
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