חידוש

תאונות אישיות
6100 0-63826849-00
תא מס' פוליסה
סוכן
 325המכללה האקדמית
שם המבוטח

סניף
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תאונות אישיות 60

העתק שמאי

גביה

ענף ביטוח

עותק

שקלים חדשים

30/09/2021

פרמיה נטו

לחינוך ע"ש קיי *

01/10/2020 8511262669
מס' לקוח

עד יום

תקופת ביטוח מיום

ניצני עזריאל

6

באר שבע

8400000

רחוב

מספר

עיר

מיקוד

רגב-קידר סוכנות לביטוח ) (2002בע 03-7326080

03-7326081

טלפון

סוכנות

סה"כ במזומן
טלפון נייד

פקס

40444

החילזון

5

רמת גן

5252269

מספר סוכן

רחוב

מס'

עיר

מיקוד

סוכן  :רגב-קידר סוכנות לביטוח )2002

דמי אשראי
סה"כ בשיעורים

הפוליסה הנ"ל מחודשת בהתאם לתנאיה ותוספותיה בשינויים הנקובים בזה ובסכומים כלהלן
סכום ביטוח ב  -ש "ח
Sum insured in ILS

הכיסוי
Cover

* שם מבוטח:
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע ב
דף רשימה המהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה
===============================
עבור :תלמידי המכללה
מספר מבוטחים2798 :
מקצוע :סטודנטים/תלמידים
פירוט מבוטחים בהתאם לרשימה בתיק המבטח
-----------------------------------------------------הכיסוי הביטוחי הבסיסי:
================
פיצוי חד פעמי למקרה מוות עקב תאונה בסך של
 200,000ש"ח.
הרחבות מיוחדות  -בכפוף למפורט בפרק ג' :
=============================
.1פיצוי חד פעמי לנכות צמיתה עקב תאונה  -בתוקף
============================================
במקרה של נכות צמיתה מלאה מתאונה בסך של
 200,000ש"ח או במקרה של נכות צמיתה חלקית
מתאונה  -ישולמו תגמולי ביטוח כאחוז מסכום
הביטוח ,בהתאם לשיעור הנכות שתיקבע בדרגת הנכות
הצמיתה.
.2פיצוי בגין אי כושר זמני עקב תאונה  -בתוקף
==========================================
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במקרה של אי כושר מלא זמני לעבודה כתוצאה
מתאונה  -פיצוי שבועי בסך של  900ש"ח,
ובמקרה של אי כושר חלקי זמני מעל  - 25%תשלום
יחסי מסכום הפיצוי השבועי ,בהתאם לחלק היחסי
של אי כושרו של המבוטח.
תקופת המתנה:
============
תגמולי הביטוח לא ישולמו למבוטח עבור 5
אי כושרו הראשונים של המבוטח.

ימי

.4הוצאות אשפוז וטיפול רפואי עקב תאונה  -בתוקף
=============================================
הוצאות אשפוז וטיפול רפואי עקב תאונה עד לסכום
של  8,500ש"ח למקרה ביטוח ,בניכוי השתתפות
עצמית בסך של  350ש"ח.
סף שיפוי
========
הכיסוי על פי הרחבה זו מותנה בכך שסכום ההוצאות
עולה על סך  2,500ש"ח.

.5הוצאות ריפוי שיניים עקב תאונה  -בתוקף
======================================
הוצאות ריפוי שיניים עקב תאונה עד לסכום
של  8,500ש"ח למקרה ביטוח,
בכפוף להשתתפות עצמית של  350ש"ח.
.9אובדן שכר לימוד עקב תאונה  -בתוקף
==================================
שכר לימוד עקב תאונה עד סכום ביטוח מירבי של
 8,500ש"ח.
.12הרחבה לפעילות ספורטיבית  -בתוקף
================================
סוג פעילות הספורט המכוסה:כדורגל מעל  20בוגרים
.13הרחבה לתאונת דרכים)לא כולל נסיעה ברכב דו
גלגלי מנועי או טרקטורון( -בתוקף
========================================
פרמיה למבוטח30 :

סה"כ פרמיה:

תנאים כלליים :
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 .1הפוליסה כפופה לקבלת שמותיהם של המבוטחים טרם תחילת תקופת הביטוח 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 טלפון נייד ומייל.
.3למען הסר ספק ,הפוליסה מכסה אירועים תאונתיים בלבד ללא מחלות
.4הפוליסה הורחבה לכסות תאונות דרכים אשר ארעה במסגרת פעילות הסטודנט מטעם המכללה האקדמית לחינוך
ע"ש קיי באר שבע בלבד.
.5הפוליסה כוללת הרחבה לכיסוי הוצאות אישפוז וטיפול רפואי כולל חילוץ עקב תאונה -כמפורט בתנאי הפוליסה
ובכפוף לסף פיצוי בסך  2500ש"ח
.6הפוליסה כוללת הרחבה לכיסוי הוצאות ריפוי שיניים עקב תאונה-כמפורט בתנאי הפוליסה
.7בעל הפוליסה יפיץ העתק הפוליסה הגילוי הנאות ודף הרשימה לכל מבוטח .
החברה תעמיד לרשותו של בעל הפוליסה עותקים ככל שיידרש
.8במידה ומבוטח נגרע מהרשימה ביוזמת בעל הפוליסה בתוך תקופת הביטוח,בעל הפוליסה יודיע בכתב
לאותו מבוטח  30יום טרם ביטול הביטוח כי הוא חדל להיות מבוטח בפוליסה וכן את המועד בו יהא חדל להיות
מבוטח כאמור
.9בעל הפוליסה מתחייב לעדכן מיידית בכתב את המבוטחים כל כל שינוי בתנאי הפוליסה בתוך תקופת הביטוח
 .10גבול אחריות מקסימאלי למקרה ולתקופה הינו 8,000,000 :ש"ח
.11פרמיה לתשלום בתנאי מזומן -עד  5תשלומים שווים ורצופים מיום תחילת הביטוח ללא דמי אשראי
.12הפוליסה כפופה לתנאי ה"פוליסה לביטוח תאונות אישיות קבוצתית מהדורת ספטמבר 2019
.13הצעתנו בתוקף עד ל30.9.2020-
.14בפוליסה זו תוגדר תאונה גם במקרה בו הסטודנט נפגע מחומרים רעילים שאירעה במסגרת לימודיו
.15מובהר בזאת כי מכת שמש או מכת חום יחשבו כאירוע תאונתי
.16מוצהר ומוסכם בזאת כי הפוליסה הורחבה לכסות את הסטודנטים גם בעת עבודתם ו/או פעילותם מחוץ למכללה
בפעילות סטאג' ,בתקופת ההתנסות בבתי ספר וגני ילדים מטעם בעל הפוליסה
.17מובהר בזאת כי הפוליסה מכסה מקרה ביטוח אשר יתרחש בעת השתתפות המבוטח בשביתה חוקית
.18מובהר בזאת כי הפוליסה מכסה מוות עקב הזדעזעות המוח כתוצאה מאירוע ביטוחי
המכוסה תחת הפוליסה באם נגרם עקב מקרה הביטוח
.19הפוליסה מורחבת לכסות פעילות ספורטיבית במסגרת פעילות המבוטחים מטעם בעל הפוליסה  ,הכוללת
השתתפות בפעילויות המאורגנת על ידי אס''א ו/או ההתאחדות לכדורגל בישראל
.20הפוליסה בתוקף למבוטחים מעל גיל  18ועד גיל ) 75כולל( בלבד.
.21מובהר בזאת כי הרחבת אי כושר זמני מתאונה תחול על מבוטחים שגילם עד גיל  67בלבד.
.22מודגש כי מקרה הביטוח על פי פוליסה לא יכלול תאונה שאינה קשורה ישירות עם לימודיו של המבוטח
אצל בעל הפוליסה,לרבות בדרכו הישירה של המבוטח אל או מאת לימודיו אצל בעל הפוליסה,לפי העניין.
.23מובהר בזאת כי הפרמיה למבוטח בדף הרשימה הינה פרמיה נטו,הפרמיה לתשלום בהצעה הינה פרמיה ברוטו
.24מבוטחים-מבוטחים :סטודנטים ו/או תלמידים הרשומים ברישומי בעלת הפוליסה כסטודנטים ו/או כתלמידים טרם
קרות מקרה בעלת הפוליסה תעביר דיווח במועדים להלן .1.10.21 ,15.3.2021 , 30.11.2020 :למען הסר ספק בין
מועדי הדיווח יכללו בביטוח באופן אוטומטי סטודנטים ו/או תלמידים
הרשומים ברישומי בעלת הפוליסה כסטודנטים ו/או כתלמידים טרם קרות מקרה הביטוח.
במידה וימצא פגם טכני ברשימות,לא יהווה הדבר פגיעה בכיסוי הביטוחי של מבוטח אשר הושמט בשוגג מהרשימה.
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גבול האחריות המקסימלי לא יעלה במצטבר על
 7,936,633ש"ח עבור כל המבוטחים בפוליסה
הקבוצתית בגין כל מקרי הביטוח.
פוליסה לביטוח תאונות אישיות קבוצתית-מהדורת
ספטמבר 2019
מספר פוליסה קודם963826849 :

לתשומת לבך ,במידה ותהיה זכות להחזר דמי ביטוח ,מכל סיבה שהיא ,יבוצע ההחזר ישירות לגורם ששילם את דמי
הביטוח.

דמי הביטוח כוללים דמי אשראי מהפרמיה עבור תשלום בשיעורים
במידה והמבוטח ישלם את כל הסכום הנקוב בפוליסה תוך  28יום מיום תחילת הביטוח
ינוכו מהתשלום הנ"ל דמי אשראי
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