הגנה מתאונה למשפחה
פוליסה לתאונות אישיות למבוגרים ולילדים
תכנית הביטוח הגנה מתאונה למשפחה מספקת ביטחון במקרים של תאונות או אירועים העלולים לקרות
לכל אדם במהלך שגרת חייו .הפוליסה מאפשרת קבלת פיצוי כספי בעת אירועים תאונתיים שונים ,כגון:
שברים ,כוויות ,נכות מתאונה ,מוות מתאונה ,סיעוד או אשפוז כתוצאה מתאונה .הכיסוי מוצע בפרמיה
חודשית הקבועה לכל החיים .ניתן להצטרף בגילאים  ,3-70תום ביטוח בגיל .80
פרטי הכיסויים הכלולים בתכנית:
• פיצוי במקרה מוות כתוצאה מתאונה ,בקרות מקרה מוות עקב התאונה,
תשלם החברה למוטב את מלוא סכום הביטוח.
• פיצוי במקרה של נכות מלאה או חלקית עקב תאונה  -מבוטח ,אשר נגרמה לו נכות מלאה או חלקית
לצמיתות עקב תאונה ,יהיה זכאי לקבל תגמולי ביטוח לפי השיעורים המפורטים בפוליסה.
• פיצוי במקרה של שברים עקב תאונה  -מבוטח ,אשר נגרם לו שבר כתוצאה מתאונה ,יהיה זכאי לקבל
תגמולי ביטוח ,שישולמו כשיעור מסכום הביטוח ,כמפורט בפוליסה.
• פיצוי במקרה של כוויה כתוצאה מתאונה  -מבוטח ,אשר נגרמה לו כוויה מדרגה שנייה או שלישית עקב
תאונה ,יהיה זכאי לקבל פיצוי יומי עבור יום אשפוז ,כמפורט בפוליסה.
• פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב תאונה  -מבוטח ,אשר אושפז בבית חולים כתוצאה מתאונה,
יהיה זכאי לקבל פיצוי יומי עבור יום אשפוז כמפורט בפוליסה.
• פיצוי בגין מצב סיעודי ,שאירע עקב תאונה  -מבוטח ,אשר יוגדר במצב סיעודי כתוצאה מתאונה,
יהיה זכאי לקבל פיצוי חד פעמי ,כמפורט בפוליסה.
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כיסויים נוספים עקב תאונה-
	•החזר עבור הוצאות שכר אחות פרטית במהלך תקופת אשפוז בבית חולים.
	•הוצאות פינוי אמבולנס בקרות מקרה ביטוח ,ממקום התאונה לבית החולים.
	•הוצאות העברה ו/או פינוי אווירי במטוס ו/או במסוק מבית החולים בו מאושפז לבית החולים אחר.
	•הוצאות שהייה של קרוב מדרגה ראשונה במלון בקרבת בית חולים (במקרה של אשפוז ארוך-מעל  10ימים)
	•טיפולי פיזיותרפיה לאחר מקרה ביטוח-עד  10טיפולים.
תקרות מנת הביטוח:
כיסוי
מוות מתאונה

תקרת תשלום
₪ 100,000

כיסוי
כוויות

תקרת תשלום
₪ 50,000

נכות מתאונה

₪ 100,000

סיעוד מתאונה

₪ 35,000

שברים

₪ 15,000

פיצוי בעת אשפוז

₪ 200

• ניתן לבטל חריג לרכב דו גלגלי ממונע/טרקטורון-תוספת  .50%ביטול החריג בתכנית הבסיס בלבד!
• ניתן לרכוש עד ₪ 400,000

תעריפים חודשיים בש”ח (ניתן לרכוש עד  4מנות):
גיל כניסה
3-20

מנת ₪ 100,000
₪ 37.83

גיל כניסה
46-50

מנת ₪ 100,000
₪ 57.06

21-25

₪ 39.37

51-55

₪ 65.08

26-30

₪ 40.71

56-60

₪ 78.31

31-35

₪ 42.70

61-65

₪ 100.90

36-40

₪ 45.54

66-70

₪ 136.85

41-45

₪ 50.24

ובנוסף ניתן לרכוש:

נספח לפיצוי חודשי בגין אי כושר עבודה כתוצאה מתאונה
פיצוי חודשי בגין אובדן עבודה מתאונה שהוא זמני ,חלקי ומלא בתנאי שאי הכושר החל תוך  365יום ממועד קרות התאונה.
תקופת הפיצוי :למבוטח בגיל  21-54במועד תאריך תחילת הביטוח 3 :שנים.
למבוטח בגיל  55-64במועד תאריך תחילת הביטוח :שנתיים.
תקופת הביטוח :עד גיל 67
גיל כניסה מקסימלי64 :
קיזוז עם תגמולים מגורמים אחרים :אין
תוספת עיסוקית 50% :לבעלי עיסוק המוגדר צווארון כחול
מסלול ימי המתנה 14 :ימי המתנה 21 ,ימי המתנה 30 ,ימי המתנה (עפ”י בחירת המבוטח)
סכום פיצוי מקסימלי ₪ 4,000 :לחודש

בנספח קיים חריג לנהיגה ברכב דו גלגלי ממונע וטרקטורון ולא ניתן לבטלו
פרמיה חודשית ל ₪ 1,000-פיצוי חודשי
גיל כניסה
21-35

 14ימי המתנה
₪ 12.6

 21ימי המתנה
₪ 10.3

 30ימי המתנה
₪ 8.1

36-50

₪ 14.5

₪ 11.8

₪ 9.3

51-60

₪ 17.42

₪ 14.7

₪ 11.9

61-67

₪ 22.45

₪ 16.5

₪ 16.5

כללי:
	•מינימום סכום הביטוח הינו  ₪ 100,000מקסימום סכום הביטוח הינו ₪ 400,000
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