תמצית תנאי הביטוח  -פוליסה לביטוח תאונות אישיות קבוצתית
לוח  - 1תמצית פרטי הפוליסה
שם הביטוח

פוליסה לביטוח תאונות אישיות קבוצתית  -המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע

סוג הביטוח

תאונות אישיות –
קבוצה  - 1סטודנטים
מתאריך

תקופת הביטוח

 01.10.2020עד תאריך ( 30.09.2021הכיסוי חל ממועד ההצטרפות האישי

לתוכנית זו)
פיצוי חד פעמי למקרה של מוות עקב תאונה.

תיאור הביטוח

הרחבות מיוחדות הניתנות לרכישה (לפירוט ההרחבות שנרכשו בפועל ראה פירוט בלוח ,2
החל מעמוד  2להלן):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

פיצוי חד פעמי לנכות צמיתה עקב תאונה
פיצוי בגין אי כושר זמני עקב תאונה
סיכון מלחמה פסיבי
הוצאות אשפוז וטיפול רפואי עקב תאונה
הוצאות ריפוי שיניים עקב תאונה
כוויות עקב תאונה
שבר יד ו/או רגל עקב תאונה
אובדן שכר לימוד עקב תאונה
פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב תאונה
הרחבה לפעילות ספורטיבית
הרחבה לתאונת דרכים
נסיעה ברכב דו גלגלי מנועי או טרקטורון

מקרה ביטוח על פי פוליסה זו לא יכלול תאונה שאינה קשורה ישירות עם עבודתו או עיסוקו
של המבוטח אצל בעל הפוליסה או שאינה קשורה ללימודיו של המבוטח אצל בעל
הפוליסה ,לפי העניין .למען הסר ספק ,תאונה שארעה בדרכו הישירה של המבוטח אל או
מאת עבודתו או עיסוקו או לימודיו אצל בעל הפוליסה ,לפי העניין ,תיכלל אף היא כמקרה
ביטוח.
הפוליסה אינה מכסה את
המבוטח במקרים הבאים
(חריגים בפוליסה)

ראה סעיף  4.3בפרק ג' בפוליסה (חל ביחס לכיסוי הוצאות אשפוז וטיפול רפואי עקב תאונה).
ראה סעיף  5.3.3בפרק ג' בפוליסה (חל ביחס לכיסוי הוצאות ריפוי שיניים עקב תאונה).
ראה סעיף  12.4בפרק ג' בפוליסה (חל ביחס לכיסוי הרחבה לפעילות ספורטיבית).
ראה סעיפים  1עד  23פרק ד' בפוליסה (חל ביחס לכל הכיסויים בפוליסה).

גובה הפיצוי הכספי שאקבל

בהתאם לסכום שנרכש על ידי המבוטח ,הסכום מפורט בדף הרשימה.

עלות הביטוח

כמפורט בדף הרשימה.
שים לב! מחיר הביטוח עלול להשתנות בהתאם למצבך הרפואי או עקב מתן הנחה .באפשרותך
להשוות בין מחירי הביטוח וציון מדד השירות של המבטחים השונים במחשבון ביטוח הבריאות
באתר רשות שוק ההון -כנס למחשבון.
מחיר הביטוח וציוני מדד השירות למוצר זה נכונים למועד פרסומם
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לוח  - 2תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה
השתתפות

שם הכיסוי

תיאור הכיסוי

מה הסכום
המקסימלי
שניתן לתבוע

אחרי כמה זמן מקרות
מקרה הביטוח אהיה
1
זכאי לתגמול (המתנה )

פיצוי חד פעמי
למקרה מוות
עקב תאונה
פיצוי חד פעמי
לנכות צמיתה
עקב תאונה

פיצוי חד פעמי למקרה מוות עקב תאונה.
ראה פרק ב' בפוליסה

-

-

-

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.
ראה סעיף  1בפרק ג' בפוליסה.

-

-

-

פיצוי בגין אי
כושר זמני עקב
תאונה

פיצוי בגין אי כושרו הזמני של המבוטח עקב
תאונה אשר כתוצאה ממנו נעדר המבוטח בפועל
ולא עסק בעבודתו ,במקצועו או במשלח ידו,
המפורט בדף הרשימה ,או התמסר להם בצורה
כלשהי ,באורח מלא או באורח חלקי בשיעור של
 25%לפחות ,בניכוי תקופת המתנה ,ולא יותר
מהתקופה הנקובה בפוליסה.
ראה סעיף  2בפרק ג' בפוליסה.

-

 5ימים

-

הוצאות אשפוז
וטיפול רפואי
עקב תאונה

בקרות מקרה הביטוח שבגינו נדרש המבוטח
להוצאות אשפוז וטיפול רפואי עקב תאונה
כמפורט בפוליסה ,ישפה המבטח את המבוטח
כנגד קבלות שימציא המבוטח ,בגין הוצאות
שהוצאו על ידו ,אותם נדרש המבוטח להוציא
כתוצאה ישירה של מקרה ביטוח המכוסה
במסגרת הפוליסה ,עד כפל תקרת המחירים
המפורסמת בתעריפון משרד הבריאות לכל
הוצאה ,ובכל מקרה לא יותר מסכום הביטוח
המרבי הנקוב בדף הרשימה להרחבה זו ,בניכוי
ההשתתפות העצמית כמפורט בדף הרשימה,
ובניכוי סכומים שקיבל בגינם המבוטח שיפוי
מגורם אחר.
ראה סעיף  3בפרק ג' בפוליסה.

עד .₪ 8500
המבטח לא
ישפה את
המבוטח בגין
הוצאות אשפוז
וטיפול רפואי
אם סכומן נמוך
מ.₪ 2500 -

-

₪ 350

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 המפורטת בפוליסה ,עד לסכום הביטוח
המרבי הנקוב בדף הרשימה להרחבה זו ,בניכוי
ההשתתפות העצמית הנקובה בדף הרשימה,
ובניכוי סכומים שקיבל בגינם המבוטח שיפוי
מגורם אחר.
ראה סעיף  4בפרק ג' בפוליסה.

עד ₪ 8500

-

₪ 350

אובדן שכר
לימוד עקב
תאונה

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 עבור אותו סמסטר עד להחזר
שאינו מעבר לגובה שכר לימוד שנתי ,בקיזוז כל
החזר שיקבל המבוטח מבעל הפוליסה או מכל
גורם אחר .בכל מקרה ,גובה ההחזר לא יעלה
על סכום הביטוח כמפורט בדף הרשימה.
ראה סעיף  5בפרק ג' בפוליסה.

עד ₪ 8500

-

-

עצמית
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לוח  - 2תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה
השתתפות

שם הכיסוי

תיאור הכיסוי

מה הסכום
המקסימלי
שניתן לתבוע

אחרי כמה זמן מקרות
מקרה הביטוח אהיה
1
זכאי לתגמול (המתנה )

הרחבה
לפעילות
ספורטיבית

בקרות מקרה הביטוח במסגרתו נפגע המבוטח
במסגרת פעילות הספורט המכוסה ,כמוגדר
בפוליסה ,ישלם המבטח תגמולי ביטוח למבוטח
בהתאם לתנאי הפוליסה ובכל מקרה לא יותר
מסכום הביטוח הנקוב בדף הרשימה.
ראה סעיף  6בפרק ג' בפוליסה

-

-

-

הרחבה לתאונת
דרכים

בקרות מקרה הביטוח כתוצאה מתאונת דרכים
ישלם המבטח תגמולי ביטוח למבוטח בהתאם
לתנאי הפוליסה ובכל מקרה לא יותר מסכום
הביטוח הנקוב בדף הרשימה.
ראה סעיף  7בפרק ג' בפוליסה.

-

-

-

הערות

חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה .שים לב,
במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה
ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה.

עצמית

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים
 1תקופת המתנה  -תקופה המתחילה בקרות מקרה ביטוח בגינה אין המבוטח זכאי לפיצוי או לשיפוי כלשהו ,אלא רק בסופה.

 1תקופת המתנה  -תקופה המתחילה בקרות מקרה ביטוח בגינה אין המבוטח זכאי לפיצוי או לשיפוי כלשהו ,אלא רק בסופה.
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