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תאונות אישיות
 מהו הצורך הביטוחי המכוסה?

מוות כתוצאה מתאונה עלול לקרות לכל אדם בכל עת בבית, בעבודה, בטיול בארץ או בחו"ל ואפילו בתאונות דרכים. נכות 
כתוצאה מתאונה נפוצה למרבה הצער לא פחות וכמו כן מעבר לפגיעה ולכאב נגרם למבוטח נזק כלכלי רב, עם הוצאות 

 רבות ללא כיסוי.

גם לפגיעה ביכולת העבודה בתקופה שלאחר התאונה יש משמעות כלכלית, אומנם חלקה מכוסה בביטוח הלאומי ובביטוחי 
אובדן כושר אולם ביטוחים אלו לא נותנים מענה לשבועות הראשונים ולרכיבים שונים בשכר העובד כגון פרמיות, בונוסים 

וכדומה.

 מהם הפתרונות בביטוח זה?
תוכנית הבסיס מעניקה כיסויים למקרים של מוות ונכות כתוצאה מתאונה, וכמו כן מציעה סוגים שונים של פיצוי / שיפוי 

למקרי ביטוח שונים כתוצאה מתאונה  כגון ,פיצוי במקרה שברים וכוויות, פיצוי במקרה של מוות , פיצוי במקרה של נכות, 
פיצוי יומי לאשפוז בבית חולים,פיצוי במקרה של מצב סיעודי כתוצאה מתאונה, החזר הוצאות בגין אחות פרטית במהלך 

אשפוז, החזר הוצאות עבור טיפול פיזיותרפיה/ רפואה משלימה.

 האם יש כיסויים מיוחדים לילדים? 
כמובן, יצרנו כיסוי מורחב במיוחד לילדים שכולל גם פיצוי על היעדרות מבחינה , החזר הוצאות מורה פרטי, טיפול פסיכולוגי 

בטראומה, פיצוי נוסף במות הורי הילד ופיצוי על פגיעה בתאונת ספורט במסגרת אגודה או חוג.

 מה חשוב לדעת?
גיל כניסה מינימאלי  3 | גיל כניסה מקסימאלי 75  |  גיל סיום הפוליסה 80 |  סכום ביטוח מינימאלי 50,000 ₪ | סכום ביטוח 
מקסימאלי 500,000 ₪ )לילד 250,000 ₪ ( | סכום הביטוח מתחדש בכל אירוע תאונתי. | בכפוף לתקופות המתנה ותקרות 

כיסוי המפורטות בפוליסה |  הפרמיה קבועה לפי גיל המבוטח במועד ההצטרפות לכיסוי וצמודה למדד החל מהמדד הקובע 
בפוליסה.

תוכנית בסיס עם פיצוי שבועי כתוצאה מתאונה, מאפשרת לך לקבל פיצוי כספי בכל שבוע לאחר התאונה מעבר לתוכנית 
 הבסיס בשני מסלולים לבחירתך:

 פיצוי שבועי בגין אי כושר עבודה כתוצאה מתאונה.
פיצוי שבועי משופר בגין נכות תעסוקתית כתוצאה מתאונה או מחלה.

 האם ניתן לבחור את תקופת התגמול?
למועמד ניתנת האפשרות לבחור בין תקופה של 52 שבועות לתקופה של 104 שבועות.

 מהי תקופת ההמתנה?
 תקופת ההמתנה בגין מסלול פיצוי שבועי בגין אי כושר עבודה כתוצאה מתאונה היא 14 ימים  לאחר "התאריך הקובע".

 *90 יום במקרה של נזק לעמוד השדרה שאינו שבר.
 לעומת זאת תקופת ההמתנה  במסלול פיצוי שבועי משופר בגין נכות תעסוקתית כתוצאה מתאונה או מחלה. 

 ניתנת לבחירת המועמד לביטוח.
 למקרה ביטוח הנובע מתאונה ניתן לבחור בין 7 , 14 או 28 ימים לאחר "התאריך הקובע".
 למקרה ביטוח הנובע ממחלה ניתן לבחור בין 7 , 14 או 28 ימים לאחר "התאריך הקובע".

*ניתן לשלב מספר ימים שונה בין שני מקרי הביטוח.

 מה חשוב לדעת?
גיל כניסה מינימאלי 21|  גיל כניסה מקסימאלי 60 | גיל סיום הפוליסה 67 | סכום ביטוח שבועי מינימאלי 100 ₪ | סכום ביטוח 

שבועי מקסימאלי 1000 ₪ | גובה הפרמיה מושפע גם מגילו של המבוטח וגם מעיסוקו, כיסוי גם לעקרת בית עפ“י הגדרות 
הפוליסה.

המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה | פברואר 2019
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הרחבות נוספות תמורת פרמיה נוספת:
 כיסוי לתחביבים מסוכנים / פעילויות מסוכנות.

כיסוי לנהיגה ו/או רכיבה ברכב דו גלגלי ממונע )הכולל גם רכיבה על קורקינט ממונע, טרקטורון, אופניים 
חשמליים או כל כלי תחבורה אחר דו גלגלי ממונע(.

 נספח הרחבה לביטוח תאונות אישיות
 החזר הוצאות לשירותים רפואיים נלווים לטיפול ושיקום לאחר תאונה.

 החזר הוצאות בגין ניתוח פלסטי- ללא השתתפות עצמית.
 החזר הוצאות בגין רכישת שתל לצורך ניתוח- ללא השתתפות עצמית.
 החזר הוצאות בגין רכישת אביזר רפואי- בהשתתפות עצמית של 25%.

 החזר הוצאות לטיפולי שיניים - ללא השתתפות עצמית.
החזר הוצאות ייעוץ משפטי במקרה של נכות צמיתה- ללא השתתפות עצמית.

 כתב שירות" ספורטיבי" – רפואת ספורט ושירותים נלווים
כתב שירות "ספורטיבי" נותן מענה בקרות תאונה שנגרמה למנוי בעת ביצוע פעילות ספורטיבית ומכסה גם תאונה שנגרמה 

בחדרי כושר )למעט תאונה שארעה בעת ביצוע פעילות ספורטיבית מקצועית ו/או ספורט אתגרי(.

פירוט השירותים הניתנים במסגרת כתב שירות "ספורטיבי":

הקפאת מנוי בחדר כושר- במסגרת השירות המנוי יהיה זכאי לקבלת החזר כספי מאת הספק בגין הקפאת מנוי 	 
בחדר כושר בקרות אחד או יותר מהמקרים הרפואיים הבאים: שבר, פריצת דיסק, הרניה, קרע בגיד, התקף לב.

מוקד רפואי טלפוני- המאויש 24/7 למתן ייעוץ רפואי טלפוני.	 

שירותי ייעוץ עם רופא מומחה בתחום האורתופדיה והקרדיולוגיה- זכאות ל- 3 פגישות יעוץ בשנת ביטוח עם 	 
רופא מומחה בתחום האורתופדיה והקרדיולוגיה. פגישות הייעוץ יערכו פנים מול פנים.

טיפולי פיזיותרפיה/ הידרותרפיה- מנוי שניתנה לו הפניה בכתב מרופא, יהיה זכאי ל -10 טיפולי פיזיותרפיה או 	 
הידרותרפיה )שחיה טיפולית( בשנה. השירותים יינתנו במסגרת טיפול קבוצתי או טיפול אישי לשיקולו המקצועי 

של נותן השירות.

מפגשי טיפול עם רופא מומחה ברפואת כאב- מנוי שניתנה לו הפניה בכתב מרופא יהיה זכאי ל – 3 מפגשי טיפול 	 
בכאב כרוני בעקבות מקרה מזכה.

 תנאי חיתום והצטרפות:
מסמכים נדרשיםפיצוי שבועי בגין א.כ.עסכום הביטוחגיל המועמד

הצהרת בריאות מלאהמגיל 21 1000-100עד 250,000 22-3

הצהרת בריאות מלאה1000-100עד 500,000 60-23

הצהרת בריאות מלאה לא ניתן לרכוש פיצוי שבועיעד 75-61500,000

תוקף הצהרת הבריאות- 60 יום ממעוד חתימת המבוטח לביטוח. | תוקף אישור תנאי חיתום- 30 יום ממועד הוצאתו.
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 תעריפון תאונות אישיות
פרמיה חודשית ל- 50,000 ₪ סכום ביטוח 

פרמיה חודשיתגיל כניסה פרמיה חודשיתגיל כניסה פרמיה חודשיתגיל כניסה 

לילד בפוליסת עצמאית 
 )3-22(

 15.0040 20.5959 35.17

3-22  15.0041 20.5960 36.33

23 16.9642 20.5961 37.63

24 16.9643 20.5962 39.08

25 16.9644 20.5963 40.79

26 16.9645 20.5964 42.88

27 16.9646 20.6665 45.29

28 16.9647 21.1166 48.08

29 16.9648 21.5967 51.21

30 16.9649 22.1168 52.71

31 16.9650 24.8469 58.67

32 16.9651 24.8470 63.17

33 16.9652 24.8471 65.29

34 16.9653 24.8472 69.46

35 17.0754 25.2173 71.17

36 17.3055 29.9674 75.17

37 17.5656 32.2575 80.23

38 17.8257 33.13 

39 18.1158 34.08

*גיל כניסה מקסימאלי 75, תום ביטוח בגיל 80| פרמיה קבועה לפי גיל המבוטח במועד הצטרפות לכיסוי וצמודה למדד החל מהמדד הקובע בפוליסה סכום 
ביטוח מירבי- 500,000 ₪ למבוגר, 250,000 ₪ לילד עצמאי | ניתן להרחיב ביטוח זה בתשלום נוסף של 50% מהפרמיה לביטוח חריג תחביבים מסוכנים או ביטול 

חריג רכב דו גלגלי ממונע )הכולל גם רכיבה על קורקינט ממונע, טרקטורון, אופניים חשמליים או כל כלי תחבורה/אמצעי תחבורה ממנוע אחר ו/או בעל מנוע 
חשמלי(.

פיצוי שבועי בגין אי כושר מתאונה 
פרמיה חודשית ל- 100 ₪ סכום ביטוח שבועי

 פיצוי שבועי גיל כניסה
עד 52 שבועות

 פיצוי שבועי 
עד 104 שבועות

 פיצוי שבועי גיל כניסה
עד 52 שבועות

 פיצוי שבועי 
עד 104 שבועות

 פיצוי שבועי גיל כניסה
עד 52 שבועות

 פיצוי שבועי 
עד 104 שבועות

215.786.83355.816.87496.587.78

225.786.83365.846.91506.657.87

235.786.83375.886.95516.747.98

245.786.83385.927.01526.858.10

255.786.83395.987.07536.978.25

265.786.83406.037.13547.128.42

275.786.83416.087.19557.298.62

285.786.83426.147.26567.518.88

295.786.83436.217.34577.789.20

305.786.83446.287.42588.149.61

315.786.83456.357.50598.6410.21

325.796.84466.407.57609.3611.07

335.796.84476.457.63

345.796.85486.517.70

* התעריפים הינם לפי 01.02.2019 | גיל כניסה מקסימאלי- 60 , תום ביטוח בגיל 67 | פרמיה קבועה לפי גיל המבוטח במועד הצטרפות לכיסוי וצמודה למדד 
החל מהמדד הקובע בפוליסה. סכום ביטוח מירבי- 1,000 ₪ לשבוע | תוספת מקצועית על פי טבלאות נפרדות | ניתן להרחיב ביטוח זה בתשלום נוסף של 

50% מהפרמיה לביטוח חריג תחביבים מסוכנים או ביטול חריג רכב דו גלגלי ממונע (הכולל גם רכיבה על קורקינט ממונע, טרקטורון, אופניים חשמליים או כל 
כלי תחבורה/אמצעי תחבורה ממנוע אחר ו/או בעל מנוע חשמלי(. *פרמיות נכונות למדד 12426 נק' | פרמיה חודשית בשקלים | פרמיית הכניסה נקבעת לפי 

הגיל הביטוחי )כהגדרתו בפוליסה( של המבוטח ביום תחילת הביטוח ומשתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לגיל המבוטח כמפורט בטבלה ובהתאם לתנאי 
 ההצמדה. 

הרחבה לתאונות אישיותכתב שירות "ספורטיבי"גיל

3-2210.15 9.34

23-7516 9.34

*פרמיות נכונות למדד 12426 נק' | פרמיה חודשית בשקלים | פרמיית הכניסה נקבעת לפי הגיל הביטוחי )כהגדרתו בפוליסה( של המבוטח ביום תחילת הביטוח 
ומשתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לגיל המבוטח כמפורט בטבלה ובהתאם לתנאי ההצמדה.
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פיצוי שבועי משופר בגין נכות תעסוקתית 
כתוצאה מתאונה או מחלה- פרמיה משתנה

פרמיה חודשית ל -100 ₪ סכום ביטוח שבועי | פרמיה משתנה - פיצוי עד 52 שבועות
28 ימי מחלה ו 28 תאונה28 ימי מחלה ו 14 תאונה28 ימי מחלה ו 7 תאונה14 ימי מחלה ו 14 תאונה14 ימי מחלה ו 7 תאונה

נקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרגיל 

20 1.64 1.93 1.62 1.92 1.23 1.25 1.22 1.24 1.08 1.19

21 1.64 1.93 1.62 1.92 1.23 1.25 1.22 1.24 1.08 1.19

22 2.17 2.50 2.11 2.48 1.57 1.54 1.51 1.51 1.31 1.44

23 3.03 3.42 2.90 3.38 2.12 2.00 1.98 1.95 1.68 1.84

24 3.60 4.00 4.08 4.71 2.43 2.24 2.23 2.17 2.24 2.44

25 5.18 5.68 5.24 6.01 3.39 3.07 3.06 2.94 2.74 2.97

26 5.85 6.35 6.03 6.86 3.72 3.31 3.31 3.16 3.02 3.26

27 7.37 7.92 7.21 8.14 4.56 4.02 4.01 3.82 3.48 3.74

28 8.00 8.52 8.18 9.18 4.82 4.23 4.22 4.00 3.84 4.11

29 10.25 10.85 9.46 10.54 6.05 5.29 5.26 4.99 4.34 4.63

30 11.70 12.31 10.80 11.96 6.77 5.93 5.88 5.58 4.87 5.19

31 12.89 13.51 11.93 13.13 7.34 6.45 6.37 6.07 5.33 5.65

32 13.81 14.43 12.81 14.02 7.75 6.86 6.75 6.45 5.70 6.02

33 14.44 15.04 13.44 14.63 8.02 7.15 7.02 6.73 5.99 6.31

34 14.91 15.50 13.93 15.09 8.23 7.40 7.24 6.98 6.25 6.57

35 15.39 15.97 14.44 15.56 8.46 7.68 7.51 7.27 6.56 6.87

36 15.70 16.27 14.80 15.87 8.63 7.92 7.72 7.53 6.84 7.14

37 16.01 16.57 15.16 16.19 8.83 8.19 7.98 7.82 7.15 7.45

38 15.97 16.51 15.19 16.16 8.87 8.32 8.09 7.97 7.35 7.63

39 15.95 16.48 15.25 16.15  8.96 8.50  8.26 8.17 7.59 7.86

40 15.84 16.35 15.21 16.05  9.02 8.65  8.40 8.36 7.81 8.08

41 16.01 16.48 15.42 16.20  9.17 8.83  8.58 8.55 8.03 8.28

42 15.77 16.21 15.25 15.94  9.10 8.81  8.57 8.54 8.06 8.29

43 16.03 16.43 15.53 16.18  9.34 9.07  8.84 8.82 8.36 8.58

44 16.26 16.63 15.79 16.39  9.58 9.35  9.12 9.11 8.67 8.87

45 16.41 16.76 15.98 16.53  9.81 9.60  9.38 9.37 8.96 9.14

46 17.04 17.37 16.64 17.15  10.34 10.15  9.93 9.93 9.53 9.71

47 17.68 17.99 17.29 17.77  10.90 10.73  10.51 10.51 10.13 10.30

48 17.69 17.97 17.33 17.76  11.08 10.94  10.72 10.73 10.38 10.53

49 17.48 17.72 17.15 17.53  11.14 11.02  10.81 10.82 10.50 10.64

50 17.41 17.63 17.11 17.44  11.29 11.19  10.99 11.00 10.70 10.83

51 17.11 17.30 16.83 17.12  11.28 11.20  11.00 11.02 10.75 10.86

52 17.51 17.68 17.24 17.50  11.73 11.66  11.46 11.48 11.23 11.33

53 17.89 18.04 17.63 17.86  12.17 12.10  11.91 11.93 11.69 11.78

54 18.24 18.37 17.99 18.19  12.58 12.52  12.33 12.35 12.13 12.21

55 19.32 19.43 19.06 19.25  13.50 13.44  13.24 13.25 13.04 13.11

56 19.96 20.05 19.70 19.86  14.09 14.04  13.83 13.84 13.64 13.70

57 21.61 21.69 21.33 21.47  15.39 15.33  15.10 15.12 14.91 14.97

58 23.22 23.28 22.92 23.05  16.64 16.58  16.34 16.34 16.13 16.18

59 22.77 22.81 22.47 22.57 16.38 16.32 16.07 16.08 15.88 15.92

60 24.03 24.06 23.70 23.79 17.30 17.25 16.97 16.97 16.77 16.80

61 24.52 24.55 24.22 24.29 17.84 17.80 17.54 17.54 17.36 17.38

62 24.98 25.00 24.70 24.75 18.31 18.29 18.04 18.04 17.87 17.89

63 25.17 25.18 24.91 24.95 18.53 18.52 18.28 18.28 18.12 18.13

64 25.98 25.99 25.73 25.75 19.15 19.14 18.90 18.90 18.75 18.75

65 32.95  32.95  32.64  32.65 24.21 24.21  23.90 23.90  23.72  23.72

*גיל כניסה מקסימאלי 60 | תום ביטוח 67| סכום ביטוח מירבי - 1,000 ₪ לשבוע | תוספת מקצועית על פי טבלאות נפרדות | פרמיית הכניסה נקבעת לפי 
הגיל הביטוחי )כהגדרתו בפוליסה( של המבוטח ביום תחילת הביטוח ומשתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לגיל המבוטח כמפורט בטבלה ובהתאם לתנאי 
ההצמדה | ניתן להרחיב ביטוח זה בתשלום נוסף של 50% מהפרמיה לביטוח חריג תחביבים מסוכנים או ביטול חריג רכב דו גלגלי ממונע )הכולל גם רכיבה על 

קורקינט ממונע, טרקטורון, אופניים חשמליים או כל כלי תחבורה/אמצעי תחבורה ממנוע אחר ו/או בעל מנוע חשמלי(.



64

פיצוי שבועי משופר בגין נכות תעסוקתית 
 כתוצאה מתאונה או מחלה- פרמיה משתנה

פרמיה חודשית ל 100- ₪ סכום ביטוח שבועי | פרמיה משתנה - פיצוי עד 104 שבועות
28 ימי מחלה ו 28 תאונה28 ימי מחלה ו 14 תאונה28 ימי מחלה ו 7 תאונה14 ימי מחלה ו 14 תאונה14 ימי מחלה ו 7 תאונה

נקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרגיל 

202.092.592.142.611.531.651.581.671.421.61

212.092.592.142.611.531.651.581.671.421.61

222.783.362.793.361.952.031.962.031.721.94

233.894.603.844.592.622.642.582.632.232.50

244.625.385.426.403.012.952.902.922.973.31

256.677.646.988.174.204.043.993.973.644.03

267.558.548.059.344.614.374.334.264.024.43

279.5310.659.6311.085.665.315.265.154.655.10

2810.3611.4710.9512.506.005.595.545.415.145.61

2913.3014.6112.6814.377.546.996.926.755.836.33

3015.2116.5814.5016.308.467.847.757.566.577.10

3116.7918.2016.0317.909.208.548.438.237.207.74

3218.0319.4417.2319.129.759.098.958.777.728.27

3318.9020.2818.1019.9510.139.509.339.178.138.67

3419.5620.9118.7820.5810.449.859.669.528.509.04

3520.2321.5419.4821.2210.7810.2510.039.938.949.46

3620.6921.9619.9821.6511.0610.6010.3510.299.339.84

3721.1422.3820.4922.0911.3810.9910.7210.709.7810.28

3821.1322.3020.5522.0411.4911.2010.9110.9310.0710.55

3921.1522.2720.6422.0311.6811.4711.1711.2310.4110.88

4021.0322.1020.5921.8911.8311.7111.3911.5010.7411.19

4121.5022.5121.1022.3112.1812.0711.7711.8711.1411.57

4221.4422.3621.0722.1712.2512.1711.8811.9811.3011.69

4322.0422.9021.6922.7212.7312.6712.3912.4911.8312.21

4422.6123.4222.2823.2513.2413.1912.9113.0212.3912.74

4523.0923.8422.7923.6713.7213.6813.4213.5212.9313.26

4624.2624.9723.9724.8114.6514.6314.3614.4713.8914.20

4725.4626.1325.1825.9715.6415.6315.3615.4714.9015.21

4825.7726.3725.5026.2216.1116.1015.8415.9515.4215.70

4925.7526.2925.5026.1416.3916.3916.1416.2415.7616.01

5025.9526.4325.7126.2916.8116.8216.5716.6716.2316.46

5125.7926.2125.5726.0617.0017.0116.7716.8616.4616.66

5226.7027.0726.4726.9217.8917.9017.6617.7517.3717.56

5327.5827.9127.3527.7618.7718.7718.5418.6218.2718.43

5428.4428.7328.2128.5719.6319.6319.4019.4719.1419.29

5530.4630.7230.2130.5421.3021.2921.0421.1120.7820.92

5631.8132.0331.5531.8322.4822.4622.2122.2721.9622.08

5734.8235.0134.5234.7824.8224.7924.5124.5624.2524.35

5837.8437.9937.4937.7227.1427.1026.7926.8226.5126.60

5937.5137.6237.1437.3227.0026.9526.6326.6526.3526.43

6040.0240.1039.5939.7528.8328.7828.4128.4228.1128.17

6140.8540.9240.4640.5929.7529.7129.3729.3829.1029.15

6241.6241.6741.2741.3630.5530.5230.2030.2129.9630.00

6341.9441.9841.6241.6930.9330.9130.6130.6230.3930.41

6443.3143.3343.0043.0331.9731.9631.6531.6631.4431.45

6544.5544.5544.2044.2132.8432.8332.4932.4932.2732.27

*גיל כניסה מקסימאלי 60 , תום ביטוח 67  | סכום ביטוח מירבי - 1,000 ₪ לשבוע | תוספת מקצועית על פי טבלאות נפרדות | פרמיית הכניסה נקבעת לפי 
הגיל הביטוחי (כהגדרתו בפוליסה) של המבוטח ביום תחילת הביטוח ומשתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לגיל המבוטח כמפורט בטבלה ובהתאם לתנאי 
ההצמדה. ניתן להרחיב ביטוח זה בתשלום נוסף של 50% מהפרמיה לביטוח חריג תחביבים מסוכנים או ביטול חריג רכב דו גלגלי ממונע )הכולל גם רכיבה על 

קורקינט ממונע, טרקטורון, אופניים חשמליים או כל כלי תחבורה/אמצעי תחבורה ממנוע אחר ו/או בעל מנוע חשמלי(.

המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה | פברואר 2019
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65 המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה | פברואר 2019

פיצוי שבועי משופר בגין נכות תעסוקתית 
כתוצאה מתאונה או מחלה- פרמיה קבועה

פרמיה חודשית ל 100- ₪ סכום ביטוח שבועי | פרמיה קבועה - פיצוי עד 52 שבועות
28 ימי מחלה ו 28 תאונה28 ימי מחלה ו 14 תאונה28 ימי מחלה ו 7 תאונה14 ימי מחלה ו 14 תאונה14 ימי מחלה ו 7 תאונה

נקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרגיל 

2013.3713.7212.9813.598.468.117.997.887.537.70

2113.8114.1613.4114.038.738.378.248.137.777.94

2214.2714.6313.8514.499.028.648.518.398.028.20

2314.7315.0914.3014.959.308.918.778.668.278.46

2415.1815.5414.7415.399.589.189.048.928.538.71

2515.6316.0015.1615.829.869.459.309.188.778.96

2616.0516.4115.5516.2110.119.719.559.439.019.20

2716.4616.8215.9316.5910.379.979.809.689.269.44

2816.8317.1816.2916.9410.6110.2110.049.939.499.67

2917.2017.5516.6317.2610.8510.4610.2810.179.739.91

3017.5017.8316.9417.5511.0610.6810.5010.409.9610.13

3117.7518.0817.2017.7911.2410.8910.7010.6010.1810.35

3217.9718.2817.4418.0011.4211.0810.8910.8110.3910.55

3318.1618.4617.6518.1811.5811.2811.0711.0010.6010.76

3418.3318.6217.8418.3511.7511.4711.2611.2010.8110.96

3518.4918.7718.0318.5111.9111.6611.4511.4011.0311.17

3618.6518.9118.2018.6512.0811.8511.6411.6011.2411.38

3718.7919.0418.3718.7912.2512.0411.8311.8011.4611.58

3818.9419.1718.5418.9312.4212.2412.0212.0011.6711.79

3919.0919.3118.7119.0812.6112.4412.2312.2011.8912.01

4019.2619.4618.9019.2312.8012.6512.4312.4212.1212.23

4119.4519.6419.1019.4113.0012.8712.6512.6412.3512.45

4219.6519.8219.3119.5913.2213.0912.8812.8712.5912.69

4319.8720.0319.5519.8113.4613.3413.1313.1212.8512.94

4420.1120.2519.7920.0313.7013.5913.3813.3713.1213.20

4520.3520.4820.0420.2613.9513.8613.6413.6413.3913.47

4620.6020.7220.3020.5014.2214.1313.9213.9113.6813.74

4720.8420.9520.5420.7314.4814.3914.1814.1813.9514.01

4821.0621.1620.7720.9414.7214.6514.4314.4314.2114.27

4921.3121.3921.0221.1714.9914.9214.7014.7014.4914.54

5021.6021.6721.3221.4515.2815.2115.0014.9914.7914.84

5121.9422.0021.6621.7815.5915.5315.3115.3115.1215.16

5222.3422.4022.0622.1715.9515.9015.6715.6715.4815.52

5322.7722.8222.4922.5916.3316.2816.0516.0415.8615.89

5423.2423.2822.9523.0416.7216.6716.4416.4316.2516.28

5523.7523.7823.4623.5417.1417.0916.8516.8516.6716.69

5624.2324.2623.9424.0117.5417.5017.2517.2517.0717.09

5724.7424.7724.4524.5117.9517.9117.6617.6517.4717.49

5825.1625.1824.8724.9218.2918.2618.0017.9917.8117.83

5925.4625.4825.1725.2118.5418.5118.2518.2418.0718.08

6025.9225.9325.6325.6618.9118.8818.6118.6118.4418.45

6126.3026.3126.0126.0419.2219.2118.9418.9418.7718.78

6226.7226.7326.4426.4619.5519.5419.2719.2719.1019.11

6327.2427.2426.9526.9619.9219.9119.6319.6419.4719.47

6428.0328.0427.7427.7420.4620.4620.1620.1619.9919.99

6529.2029.2128.8828.8821.2121.2220.8920.9020.7120.71

*גיל כניסה מקסימאלי 60 , תום ביטוח 67 | סכום ביטוח מירבי - 1,000 ₪ לשבוע | תוספת מקצועית על פי טבלאות נפרדות | פרמיה קבועה לפי גיל המבוטח 
במועד ההצטרפות לכיסוי וצמודה למדד החל מהמדד הקבוע בפוליסה | ניתן להרחיב ביטוח זה בתשלום נוסף של 50% מהפרמיה לביטוח חריג תחביבים 

מסוכנים או ביטול חריג רכב דו גלגלי ממונע )הכולל גם רכיבה על קורקינט ממונע, טרקטורון, אופניים חשמליים או כל כלי תחבורה/אמצעי תחבורה ממנוע 
אחר ו/או בעל מנוע חשמלי(.



66

פיצוי שבועי משופר בגין נכות תעסוקתית 
 כתוצאה מתאונה או מחלה- פרמיה קבועה
פרמיה חודשית ל -100 ₪ סכום ביטוח שבועי | פרמיה קבועה - פיצוי עד 104 שבועות

28 ימי מחלה ו 28 תאונה28 ימי מחלה ו 14 תאונה28 ימי מחלה ו 7 תאונה14 ימי מחלה ו 14 תאונה14 ימי מחלה ו 7 תאונה

נקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרגיל 

2019.0019.7618.7519.7111.9811.7611.6111.5811.0711.37

2119.6320.4019.3620.3412.3612.1411.9811.9511.4311.73

2220.2921.0720.0121.0212.7712.5412.3712.3411.8012.11

2320.9621.7520.6721.6913.1812.9412.7712.7312.1912.50

2421.6222.4221.3222.3513.5913.3413.1613.1212.5712.89

2522.2823.0921.9422.9814.0113.7513.5613.5212.9513.27

2622.9023.7022.5423.5714.4014.1413.9413.9113.3213.64

2723.5224.3223.1224.1514.7914.5314.3314.3013.6914.01

2824.1024.8823.6824.6915.1714.9114.7014.6714.0614.38

2924.6725.4424.2125.2015.5515.3015.0915.0614.4314.74

3025.1525.9124.7025.6615.8915.6615.4315.4114.8015.10

3125.5826.3125.1426.0716.2115.9915.7715.7615.1515.45

3225.9726.6725.5426.4416.5216.3216.0916.0915.5015.79

3326.3327.0025.9226.7716.8216.6516.4116.4215.8516.13

3426.6827.3226.2827.0917.1316.9816.7316.7516.2116.47

3527.0127.6226.6327.4017.4517.3117.0617.0916.5716.82

3627.3427.9226.9727.7017.7617.6517.4017.4316.9317.17

3727.6728.2127.3228.0018.0918.0017.7417.7817.3017.53

3828.0028.5127.6728.3018.4318.3518.1018.1417.6817.89

3928.3628.8428.0328.6318.7818.7218.4618.5118.0618.27

4028.7429.1928.4328.9819.1619.1018.8518.8918.4718.66

4129.1629.5828.8529.3719.5619.5019.2519.3018.8819.07

4229.5929.9729.2929.7719.9719.9219.6719.7119.3119.48

4330.0630.4229.7630.2120.4120.3720.1120.1619.7719.93

4430.5430.8730.2430.6620.8620.8220.5720.6120.2420.39

4531.0331.3330.7431.1221.3321.2921.0421.0820.7220.86

4631.5331.8131.2431.6021.8121.7821.5221.5621.2221.35

4732.0232.2731.7332.0522.2922.2522.0022.0321.7021.82

4832.4832.7032.1932.4822.7422.7122.4522.4922.1722.28

4932.9633.1732.6732.9423.2223.1922.9322.9622.6522.75

5033.5133.6933.2233.4623.7423.7023.4423.4723.1723.26

5134.1134.2833.8134.0324.2824.2523.9824.0123.7223.81

5234.8134.9634.5134.7124.8924.8624.5924.6124.3324.40

5335.5335.6635.2235.4025.5125.4825.2025.2224.9425.01

5436.2936.4035.9736.1326.1526.1225.8325.8425.5725.64

5537.0837.1936.7536.9126.8126.7826.4826.4926.2226.28

5637.8137.9137.4837.6127.4127.3827.0727.0926.8226.87

5738.5438.6238.1938.3128.0027.9727.6527.6727.4027.45

5839.0439.1138.6938.8028.4328.4028.0728.0927.8327.87

5939.2539.3138.9038.9928.6428.6228.2828.3028.0428.08

6039.5739.6239.2239.3028.9328.9128.5828.5928.3428.38

6139.5439.5939.2039.2728.9928.9828.6528.6628.4228.45

6239.3239.3638.9939.0428.8728.8628.5328.5528.3228.34

6338.7938.8238.4638.5028.4728.4828.1428.1627.9327.95

6437.7837.8037.4537.4727.6827.6927.3527.3627.1427.16

6535.0535.0634.7034.7225.5625.5725.2225.2325.0125.02

*גיל כניסה מקסימאלי 60 , תום ביטוח 67 | סכום ביטוח מירבי - 1,000 ₪ לשבוע | תוספת מקצועית על פי טבלאות נפרדות | פרמיה קבועה לפי גיל המבוטח 
במועד ההצטרפות לכיסוי וצמודה למדד החל מהמדד הקבוע בפוליסה | ניתן להרחיב ביטוח זה בתשלום נוסף של 50% מהפרמיה לביטוח חריג תחביבים 

מסוכנים או ביטול חריג רכב דו גלגלי ממונע )הכולל גם רכיבה על קורקינט ממונע, טרקטורון, אופניים חשמליים או כל כלי תחבורה/אמצעי תחבורה ממנוע 
אחר ו/או בעל מנוע חשמלי(.

המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה | פברואר 2019
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