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מבוא

פוליסה זו מעידה שתמורת התחייבות המבוטחים לשלם את דמי הביטוח 
)להלן  זאת  מפוליסה  נפרד  בלתי  חלק  המהווה  ברשימה,  הנקובים 
ברשימה  בשמם  הרשומים  המבוטחים  פניית  ועל-סמך  "הרשימה"(, 
)להלן "המבוטחים"( אל הראל חברה לביטוח בע"מ )להלן "המבטח"( 
ישפה המבטח את המבוטחים בגין נזק כספי שייגרם להם מחמת אחד או 
יותר ממקרי הביטוח המתוארים להלן ואשר יגרום לביטול אירוע החתונה, 
המתואר ברשימה, או בשל חבות המכוסה על-פי הפוליסה. זאת למעט 
אותם סיכונים או נסיבות שהוחרגו על-פי תנאי פוליסה זו, ואשר אירעו 
הסכימו  או  שילמו  ושבעבורה  ברשימה  הקבועה  הביטוח  תקופת  בתוך 
המבוטחים לשלם את דמי הביטוח שנקבעו ברשימה, בתנאי, שהסכום 
שישולם על-ידי המבטחים, בעבור כל פריט ופריט ברשימה, לא יעלה על 
הסכום הרשום בו בצידו ולא יעלה בכללו על סכום הביטוח הכללי הנקוב 

ברשימה.

כל  וגם/או  ביטוח  הצעת  על-סמך  המבטח  על-ידי  הוצאה  זו  פוליסה 
נפרד  בלתי  וחלק  בסיס  מידע אחר שהוגש למבטח המהווים  או  מסמך 

מפוליסה זו.

תנאי מוקדם לכיסוי הביטוחי על-פי פוליסה זאת הוא שלמקום שנועד 
לעריכת אירוע החתונה המבוטח יש רישיון עסק התקף ליום האירוע 

על-פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968.

לעריכת  שנועדה  הביטוח,  הצעת  על  חתימתם  לפני  יבדקו  המבוטחים 
פוליסה זאת, שהמקום המיועד לעריכת אירוע החתונה המבוטח מצויד 

ברישיון האמור.

הגדרה למטרת פוליסה זאת:
תקופת הביטוח - משך הזמן ממועד כריתת ההסכם עם בעלי המקום, 
שנועד לעריכת אירוע החתונה המבוטח, ועד לצהרי היום )שעה �2:00( 

שלמחרת מועד אירוע החתונה המבוטח.
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פרק א - ביטוח אירוע חתונה

ברשימה  המפורטים  מהכיסויים  אחד  ולכל  ביטוח  מקרה  לכל  הכיסוי 
יהיה בגבולות הסכומים הרשומים לידו ברשימה:

ביטול אירוע החתונה המבוטח בתקופת הביטוח, המתואר ברשימה   .�
)להלן "החתונה"(, עקב אחד או יותר מן המקרים האלה:

הפך  החתונה,  לעריכת  המיועד  ברשימה,  המתואר  המקום   �.�
החתונה  מועד  ולפני  הביטוח  תקופת  התחלת  מועד  לאחר 
שמחות  לעריכת  כמקום  לשימוש  ניתן  לבלתי  המיועד, 
וחתונות בשל נזק פיזי מוחשי, תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי 

לאותו מקום.
החתונה,  אירוע  לביצוע  המיועד  המקום  מפעילי  או  בעלי   �.2
ועד  הביטוח  התחלת  מועד  בין  הפכו  ברשימה,  המתואר 
למועד המיועד לעריכת החתונה לבלתי מסוגלים לבצע את 
אירוע החתונה בשל הפסקת פעילותם כמארגני אירועים או 
בשל אי-יכולתם הכספית לבצע את החתונה עקב הפיכתם 
הכרזתם  עקב  או  פירעון  לחדלי  הביטוח  תקופת  במהלך 
כפושטי רגל או עקב מתן צו לפירוק עסקיהם או מינוי כונס 

נכסים לעסקיהם.
פגעי מזג אוויר, שאי-אפשר היה לחזותם מראש ושאי-אפשר   �.3
לחתונה  המוזמנים  קהל  ועל  המקום  על  בפניהם  להגן  היה 
באמצעים סבירים, ואשר גרמו לביטול אירוע החתונה על-ידי 
המבוטחים או על-ידי בעלי המקום, שבו נועד להיערך אירוע 

החתונה.
של  לחצרים  השכן  לרכוש  צפוי  ובלתי  פתאומי  פיזי  נזק   �.4
מקום עריכת החתונה, ואשר כתוצאה ממנו תימנע הגישה 
המיועדים  ובמועד  במקום  החתונה  לעריכת  היכולת  או 

לעריכתה.
איחור או ביטול טיסה או הפלגה לישראל שבה נסע או אמור   �.5
היה לנסוע כל אחד מיחידי המבוטחים לצורך הגעתו לחתונה 
ושגרמו לחוסר יכולתו להגיע לחתונה בתוך 6 שעות ממועד 
את  כך  בשל  ביטלו  המבוטחים  ואשר  המיועד  התחלתה 

החתונה במקום ובמועד הרשום ברשימה.
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שביתה, השבתה, פרעות או מעשי זדון שאירעו בסמוך למועד   �.6
המיועד לאירוע החתונה המבוטח, ושגרמו במישרין וכסיבה 
בלתי תלויה בכל אירוע אחר לביטול אירוע החתונה על-ידי 

המבוטחים.
עריכת  למקום  המובילות  בדרכים  בתחבורה  שיבושים   �.7
החתונה שגרמו לכך שאחד מיחידי המבוטחים או שניהם לא 
להגיע למקום החתונה בתוך שש שעות ממועד  יכולים  היו 
את  ביטלו  המבוטחים  בגללם  ואשר  המתוכננת  התחלתה 

אירוע החתונה במקום ובמועד שהיו מתוכננים לעריכתה. 
מיחידי  אחד  של  צפויה  ובלתי  פתאומית  מחלה  או  פציעה   �.8
או מחלה פתאומית  או של אחד מהם  מותו  או  המבוטחים 
ובלתי צפויה או מוות של אחד מהורי יחידי המבוטחים אשר 
בגללה לא היה כל אחד מהם מסוגל להשתתף בחתונה ובלבד 
שלא נבעו ממחלה שהמבוטחים או הוריהם סבלו ממנה עוד 

לפני מועד התחלת הביטוח על-פי פוליסה זאת.
גיוס פתאומי לשירות צבאי בצבא הגנה לישראל )צו 8( של   �.9
אחד מיחידי המבוטחים, בשל מצב חירום או מצב מלחמה 

שהוכרז במדינת ישראל.
 

נוסף על כל האמור לעיל יורחב הכיסוי בהתאם לסכומים הרשומים   .2
ברשימה ליד כל פריט בעבור:

אבדן או נזק שנגרמו לכספים ולהמחאות שהתקבלו כמתנות   2.�
בתנאי  זאת  החתונה.  במהלך  שהתקבלו  ומתנות  בחתונה 
ונעולה  סגורה  בכספת  הונחו  אלו  כספים  או  שהמחאות 
עריכת  מקום  אבטחת  אנשי  של  משמורת  תחת  שנמצאה 
החתונה, בכל זמן האירוע ועד הגעתם לחזקת המבוטחים, אך 
לא יותר מן השעה �2:00 בצהרי היום שלאחר מועד התחלת 

אירוע החתונה המבוטח.
אבדן או נזק לטבעות הנישואין ותכשיטי המבוטחים שיועדו   2.2
לעריכת  שנועד  במקום  אירעו  ואשר  בחתונה  לענידה 

החתונה.
הוצאות שחזור מסמכים והדפסה מחדש של הזמנות החתונה   2.3
שנמנו  הביטוח  ממקרי  אחד  מחמת  החתונה  ביטול  בשל 

לעיל.
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לשפוי  הכיסוי  מורחב  ברשימה,  במפורש  הדבר  פורט  אם   2.4
לרכישת  למבוטחים  שהיו  הוצאות  בגין  גם  המבוטחים 
פרחים,ו/או הוצאות לצילום אירוע החתונה בכל אמצעי צילום 
ליווי ע"י תקליטן או  ו/או הוצאות להשמעת מוסיקת  שהוא 
תזמורת והכל בגבולות הסכומים הרשומים ברשימה בגין כל 
פריט המצויין לעיל בשל ביטול החתונה מחמת אחד ממקרי 

הביטוח שנמנו לעיל.

בסיס השיפוי  .3
יהיו  לעיל,  ו-2   � סעיפים  על-פי  הביטוח  מקרה  בקרות   3.�
הכספי  הנזק  כשוויי  הביטוח  לתגמולי  זכאים  המבוטחים 
השיפוי  מסכום  החתונה.  אירוע  ביטול  מחמת  להם  שנגרם 
ינוכה כל סכום שהמבוטחים זכאים לקבל מגורם כלשהו בגין 
ביטול האירוע כאמור וכן סכום ההשתתפות העצמית כרשום 
ברשימה והכול עד לסכומי הביטוח הנקובים ברשימה בגין כל 

פריט המופיע בה
אם עקב מקרה ביטוח המתואר בסעיפים �.� עד 9.� דלעיל,   3.2
לא היו המבוטחים מסוגלים להמשיך בקיום אירוע החתונה 
ונאלצו להפסיקו ואחר כך, יאלצו לארגן אירוע חתונה מחודש, 
יהיו המבוטחים זכאים לשיפוי בסכום שלא יעלה על מחצית 
הסכום שהיה עליהם לשלם בעבור האירוע המקורי המבוטח, 
ובלבד שבכל מקרה לא יעלה סכום השיפוי על סכום הביטוח 

הכללי בגין ביטול אירוע החתונה. 
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פרק ב - ביטוח צד שלישי

אם נרשם במפורש ברשימה, ישפה המבטח את המבוטחים בגין הסכומים 
אשר המבוטחים יהיו חייבים לשלם לצד שלישי כלשהו בתור פיצויים על-
פי חוק, כתוצאה ממקרה ביטוח כמפורט בפרק זה שאירע תוך כדי אירוע 
החתונה ובקשר אליו ולא יותר מגבולות האחריות הנקובים ברשימה, וכן 
בגין כל ההוצאות הסבירות שיעשו בהסכמתו להגנה בפני תביעה לפיצוי 

בגין מקרה ביטוח.

הגדרות למטרת הביטוח לפי פרק זה  .1
דיני מדינת ישראל.  - "חוק"   

לאירוע ישיר  בקשר  שנגרם  תאונתי  אירוע   - "מקרה ביטוח"   
החתונה המבוטח שגרם ל:    

או  נפשי  גופני,  ליקוי  או  פגיעה  מחלה,  מוות,  גופני,  היזק   �.�
שכלי.

היזק פיזי לרכוש מוחשי כתוצאה מאירוע תאונתי.  �.2
"נזק" - מקרה ביטוח או סדרת מקרי ביטוח הנובעים ממקור אחד   

או מסיבה מקורית אחת.

הרחבה   .2
הכיסוי על-פי פרק זה מורחב לכלול את חבותו של המבוטח כלפי   
עובדים ארעיים, דהיינו עובדים המועסקים על-ידי המבוטח לצורך 
אירוע החתונה שלא באופן קבוע ואשר על המבוטח לא חלה חובת 
בעת  שלישי  כצד  ייחשבו  והם  עבורם,  לאומי  ביטוח  דמי  תשלום 

היותם מועסקים כאמור.

סייגים לחבות המבטח על-פי פרק זה  .3
מותנה בכך שפרק זה אינו מכסה את המבוטחים בגין או בקשר   

עם:
חבות כלשהי החלה על בעלי, מחזיקי או מפעילי המקום   3.1
שנועדה לעריכת האירוע המבוטח או לתפקוד של כל אחד 
מעובדיהם, קבלני המשנה מטעמם או כל גורם אחר שנשכר 
על-ידי המבוטח כנגד תשלום לצורך כלשהו הקשור לביצוע 

אירוע החתונה המבוטח.
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שימוש  עקב  המבוטחים  על  לחול  שעשויה  כלשהי  חבות   3.2
לנפגעי  הפיצויים  בחוק  כמשמעותו  מנועי,  בכלי-רכב 

תאונות דרכים התשל"ה-1975 )להלן - חוק הפיצויים(.
נכללת  גוף שאינה  נזקי  בגין  חבות  לגבי  יחול  לא  זה  סייג   

בחוק הפיצויים. 
מנוף, מכשיר הרמה, רכבת, כלי-שיט, כולל טעינת סחורות   3.3

עליהם או פריקתן.
זיהום מים או גזים או כל חומר מזהם אחר או נזק שנגרם   3.4
בגלל ליקוי במערכות ביוב, אלא אם נזק שכזה קרה כתוצאה 

מאירוע תאונתי פתאומי ובלתי צפוי.
או  בשליטתם  או  בבעלותם  הנמצא  לרכוש  הנגרם  נזק   3.5

בהשגחתם של המבוטחים.
לפי  עצמו  על  מקבל  שהמבוטח  אחריות  או  התחייבות   3.6
הסכם, אלא אם כן התחייבות או אחריות כזו הייתה מוטלת 

על המבוטח גם בהיעדר הסכם כזה.
מגורם  לתבוע  רשאי  היה  המבוטח  אשר  כלשהו  סכום   3.7

כלשהו, והוא מנוע מכך לפי הסכם שהוא צד לו.
המבוטח יחזיר למבטח כל סכום ששילם המבטח ויכול היה   

לגבותו בהיעדר הסכם כזה.
חבות כלשהי של המבוטחים כלפי הוריהם, אחיהם, גיסיהם   3.8
ובניהם של המבוטחים )כל האמור בלשון זכר, יפורש כאילו 

נאמר גם בלשון נקבה(.
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פרק ג - ביטוח תאונות אישיות

אם נרשם במפורש ברשימה, הביטוח לפי פרק זה חל על מקרה ביטוח, 
כהגדרתו להלן בסעיף ההגדרות �. שיארע למבוטחים כרשום ברשימה, 

בכל מקום בתבל במהלך תקופת הביטוח.

הגדרות  .1
תאונה  1.1

על-ידי  במישרין  שנגרם  צפוי,  ובלתי  מקרי  פתאומי,  אירוע   
ואשר מהווה, בלא תלות בכל  לעין  וגלוי  פיזי  אמצעי חיצוני 
סיבה אחרת, כולל פסיכולוגית ו/או אמוציונאלית, את הסיבה 
היחידה, הישירה והמידית לקרות מקרה הביטוח, כפי שהוא 

מוגדר להלן והמכוסה על-פי הרשום ברשימה.
של  מצטברת  כתוצאה  שפגיעה  בזה,  מובהר  ספק  להסרת   
מהשפעת  כתוצאה  או  )מיקרוטראומה(  זעירות  פגיעות 
או  פסיכולוגית  מפגיעה  כתוצאה  או  מילולית  אלימות 

אמוציונאלית, אינן בגדר תאונה על-פי פוליסה זו.
מקרה הביטוח  1.2

סוג הנזק הגופני שנגרם למבוטח עקב התאונה כפי שמפורט   
להלן:

"מוות"  1.2.1
חודשים   �2 בתוך  שיארע  מתאונה,  כתוצאה  מוות   

מתאריך קרות התאונה. 
"נכות"  1.2.2

אבדנו של איבר בשל הפרדתו הפיזית מן הגוף או אבדן   
מוחלט או חלקי של כושר פעולתו הפונקציונאלית של 

איבר מאיברי הגוף.
"נכות צמיתה מלאה"  )�(

ואשר  למבוטח  שתיגרם  מלאה  צמיתה  נכות   
בפרק  לכך  הקבועים  המבחנים  על-פי  תיקבע 

זה.
"נכות צמיתה חלקית"   )2(

ואשר  למבוטח  שתיגרם  חלקית  צמיתה  נכות    
בפרק  לכך  הקבועים  המבחנים  על-פי  תיקבע 

זה.
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כל מקום בתבל  1.3
כל מקום בעולם, חוץ ממדינות אויב ו/או השטחים שבשליטת   

ו/או בניהול הרשות הפלסטינית.

סייגים לפרק ביטוח תאונות אישיות  .2
פוליסה זו אינה מכסה כל מקרה ביטוח שנגרם כתוצאה מ-:  

איבוד לדעת או ניסיון לכך.  2.1
היריון או לידה.  2.2

פעולה או השפעה של אלכוהול או סמים או תרופות, לרבות   2.3
תרופות מרדימות, שלא נרשמו על-ידי רופא מוסמך, למעט 
תרופות מרדימות שעל פי ההנחיות הרפואיות המקובלות, 
מוסמך,  רופא  של  אישורו  נידרש  לא  בהן  לצורך השימוש 
ובלבד שהשימוש באלכוהול, סמים או תרופות היווה גורם 

מכריע בגרימת מקרה הביטוח.
מחלת מין.  2.4

טירוף דעת.  2.5
מחלת הכשל החיסוני )איידס(.  2.6

כאבי-גב שאינם תוצאה של תאונה.  2.7
תהליך ניווני של עמוד השדרה.  2.8

שבר )הרניה(.  2.9
אוסטיאופורוזיס )בריחת סידן(.  2.10

מחלת נפש או הפרעות נפשיות, עצביות או פסיכיאטריות   2.11
שאינן תוצאה של נזק גופני גלוי.

צלקות אסתטיות.  2.12
2.13 קרינה מייננת או קרינה רדיו אקטיבית מכל סוג שהוא, זיהום 
המכלכל  כלשהו,  מתהליך  או  גרעיני  מדלק  רדיו-אקטיבי 

עצמו, של ביקוע גרעיני ומחומר גרעיני מלחמתי כלשהו.
או  כחוק,  מורשה  שאינו  בכלי-טיס,  נוסע  המבוטח  היות   2.14

נוסע כאיש צוות בכלי-טיס כלשהו.
פעילותו של המבוטח כספורטאי רשום בקבוצת ספורט.  2.15

פעילות ציד.  2.16
טיפוס הרים בעזרת מדריכים וחבלים.  2.17

ספורט חורף, הכולל גלישה או החלקה על שלג או על קרח   2.18
ולרבות באמצעות אופנוע שלג. 
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סקי-מים.  2.19
צלילה תוך כדי שימוש במכלי אוויר.  2.20

גלישת מצוקים וסנפלינג.  2.21
צניחה, כולל באמצעות מצנח סקי.  2.22
גלישה או דאייה באוויר כולל בנג'י.  2.23

ג'ודו,  קרב-מגע,  כגון  לסוגיהן  הלחימה  ואמנויות  אגרוף   2.24
קרטה וכיו"ב.

השתתפותו של המבוטח במרוצי מכוניות.  2.25
רפטינג.  2.26

קטנוע  כולל  אופנוע,  על  נהג  בתור  המבוטח  של  רכיבה   2.27
ואופניים בעלי מנוע עזר וכן נסיעה בטרקטורון ובאופנוע-

ים כנהג או כנוסע.
קודם  למבוטח  שהיו  כלשהם  מחלה  או  נכות  גופני,  ליקוי   2.28
ובלבד  התאונה  עקב  קיימת  בנכות  החמרה  או  לתאונה, 
הקיימת  הנכות  החמרת  או  הקיימת  הנכות  שהמחלה, 
גורם  והיוותה  בתאונה  שניפגע  לאיבר  במישרין  קשורה 

מכריע בגרימת הנכות מחמת תאונה. 
היעלמו של המבוטח: מקרה זה לא ייחשב כמוות מתאונה,   2.29
אלא אם כן ייעלם המבוטח במשך תקופה הארוכה מ-90 
ימים, מחמת אבדנו או היעלמו של מטוס שהמבוטח טס בו 

או מחמת טביעה של אנייה שהמבוטח הפליג בה.
מפעולות,  כתוצאה  או  על-ידי  שנגרמו  נכות  או  מוות   2.30
תפקידים, תרגילים או אימונים צבאיים או טרום-צבאיים, 
משרת  שהמבוטח  בשעה  שאירעו  או  שהוא,  סוג  מכל 
ושיקום( התשי"ט-  )תגמולים  הנכים  וחוק  בשירות צבאי 

1959 נוסח משולב, חל עליו.
הסתכנות מדעת שלא נעשתה לצורך הצלת נפשות.  2.31

השתתף  שבהן  ושביתות  אסורה  התקהלות  התפרעות,   2.32
המבוטח.

מהפכה, מרד, פרעות, מהומות, מעשי חבלה, שביתה או   2.33
פעולה לא חוקית או אלימה המוגדרת כפשע.

הכרחי  שהוא  כזה  מאשר  חוץ  כירורגי,  או  רפואי  טיפול   2.34
ונדרש כתוצאה ממקרה הביטוח.

או  מורשה  בלתי  במקום  רחצה  או  שחייה  בשעת  טביעה    2.35
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בניגוד להוראות הרשות.
מחלה כלשהי שחלה בה המבוטח או מוות או נכות שניגרמו    2.36

והמחלה היוותה גורם מכריע בגרימתם.

הרחבות לפרק ביטוח תאונות אישיות  .3
סיכון מלחמה פסיבי  3.1

במקרה מוות או נכות צמיתה, שייגרמו במישרין או בעקיפין   
כתוצאה מ: מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשי איבה, 
לאו(,  אם  ובין  מלחמה  הוכרזה  אם  )בין  מלחמתית  פעולה 
מעשי חבלה וטרור, מלחמת אזרחים, התקוממות, מהפכה, 
מרד, מרי, פרעות, שביתות, שלטון צבאי או שלטון שתפשוהו 
שלא כדין ושיארעו בתוך �2 חודשים מתאריך קרות התאונה, 
למוטבים, כרשום  או במקרה מותו  ישלם המבטח למבוטח 
ברשימה או ליורשיו החוקיים, אם לא נרשמו מוטבים ברשימה, 
את סכום הביטוח הנקוב, וזאת בתנאי שהמבוטח לא ישתתף 
המנויים  בסיכונים  הקשורות  כלשהן,  בפעולות  פעיל  באופן 
בין השאר לסעיף 2.30 לסייגים  זאת בכפוף,  זה, כל  בסעיף 

לפרק ביטוח תאונות אישיות.

תשלום תגמולי ביטוח לפרק ביטוח תאונות אישיות  .4
מוות  4.1

במקרה ביטוח שבו נגרם מותו של המבוטח, ישלם המבטח   
למוטב ששמו רשום ברשימה, ובהיעדר קביעת מוטב על-ידי 
המבוטח - ליורשיו החוקיים על-פי דיני הירושה, את סכום 
הביטוח הנקוב ברשימה למקרה מוות. אם שולמו למבוטח, 
מלאה  נכות  בגין  ביטוח  תגמולי  ביטוח,  מקרה  אותו  עקב 
ישלם המבטח במותו של  נכות חלקית צמיתה,  או  צמיתה 
המבוטח רק את ההפרש, אם יש כזה, שבין הסכום המגיע 
לפי סעיף זה לבין הסכום ששולם כאמור בגין הנכות. תגמולי 
הביטוח לא ישולמו לפני מתן צו ירושה והכול בהיעדר קביעת 

מוטבים על ידי המבוטח.
נכות  4.2

צמיתה  נכות  למבוטח  נגרמה  שבו  ביטוח  במקרה   4.2.�
הביטוח  סכום  את  למבוטח  המבטח  ישלם  מלאה, 
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הנקוב ברשימה למקרה נכות צמיתה מלאה.
צמיתה  נכות  למבוטח  נגרמה  שבו  ביטוח  במקרה   4.2.2
חלקית, ישלם המבטח למבוטח תגמולי ביטוח בשיעור 
הביטוח,  מקרה  עקב  למבוטח,  שייקבע  הנכות  אחוז 
מתוך סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה של נכות 

צמיתה מלאה.
קביעת הנכות הצמיתה   4.3

דרגת הנכות הצמיתה שנגרמה למבוטח עקב התאונה   4.3.�
המבחנים  על-פי  תיקבע  זה,  פרק  על-פי  המכוסה 
א  בחלק  הנדון  הסוג  מן  לפגיעה  שנקבעו  הרלוונטיים 
אשר בתוספת לתקנה �� שבתקנות הביטוח הלאומי 
)קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( התשט"ז-�956, 
להלן בסעיף זה "המבחנים". אין בקביעת נכות כאמור 
זו הוראה אחרת כלשהי מתוך  כדי להחיל על פוליסה 
התשנ"ה-�995  משולב[  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  חוק 

ותקנותיו.
לא פורטה הפגיעה במבחנים שנקבעו בחלק א אשר   4.3.2
הלאומי,  הביטוח  שבתקנות   �� לתקנה  בתוספת 
תיקבע דרגת הנכות על-ידי רופא מומחה, לפי הפגיעה 

הדומה לה, בין הפגיעות שנקבעו במבחנים.
הייתה למבוטח עילה לתביעה בגין תאונת עבודה גם   4.3.3 
מן המוסד לביטוח לאומי, עקב קרות מקרה הביטוח, 
על-פי  לאומי,  לביטוח  המוסד  של  הקביעה  תחייב 
לעיל,   4.3.� בסעיף  שנקבעו  הרלוונטיים  המבחנים 
ממקרה  הנובעת  המבוטח  של  נכותו  לשיעור  בנוגע 
ובגין תאונות עבודה בלבד, גם את הצדדים  הביטוח, 

לפוליסה זו.
לא יינתן כיסוי לשיעור נכות שהוסף לנכות הצמיתה,   4.3.4 

בשל תקנה 15 למבחנים - "תקנת מקצוע".
לא  ביטוח,  תגמולי  ששולמו  לאחר  נכות  אחוזי  שינוי   4.3.5 
חוק  על-פי  נקבע  השינוי  אם  גם  המבטח,  את  יחייב 

הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ התשנ"ה-�995.
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בדיקות רפואיות  .5 
המבוטח ככל שיידרש יעבור בדיקה רפואית, על-פי הוראת   5.�
לו  שאירעה  גופנית,  פגיעה  כל  בגין  ועל-חשבונו,  המבטח 

לטענתו.
הנכות  בגין  ביטוח  תגמולי  לעניין  תחייב  הרופא  קביעת   5.2
 4.3.� בסעיף  המפורט  מן  חוץ  )זאת  ושיעורה  הצמיתה 

"קביעת הנכות הצמיתה"(.
בדיקה שלאחר  לערוך  הוא,  על חשבונו  זכאי,  יהיה  המבטח   5.3
המוות במקרה מותו של המבוטח, חוץ מאשר במקרים בהם 
זו מטעמי דת או  יתנגדו לבדיקה  דין  יורשי המבוטח על-פי 

מצפון. 
 

היקף מרבי של חבות המבטח  .6
סך-כול תגמולי הביטוח העשויים להשתלם על-פי סעיפים 1.2.1,   
ו-1.2.2 בסעיף 1.2 "הגדרות" לעיל, לא יעלה במקרה מוות על 
הסכום הנקוב ברשימה למקרה מוות, ובמקרה נכות לא יעלה על 

הסכום הנקוב ברשימה למקרה נכות. 
בכל מקרה לא יעלה סכום כל הפיצויים על הסכום הגבוה מבין   
שניהם. לכשיגיעו התשלומים שעל המבטח לשלמם, בגין תאונה 
לפי פוליסה זו, ל-100% של סכום הביטוח בגין מוות או נכות יפוג 

תוקפו של הביטוח לפי פרק זה. 
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פרק ד - סייגים לחבות המבטח על-פי
כל פרקי הפוליסה 

ביטוח זה אינו מכסה אבדן או נזק או חבות שנגרמו במישרין או   .�
בעקיפין מ-: 

מחמת החלטה מרצון של אחד מיחידי המבוטחים או שניהם   1.1
מסיבות  לדחותו  או  המבוטח  החתונה  אירוע  את  לבטל 
שאינן מפורטות בפרק א או קשורות במישרין לביטול אירוע 

החתונה מסיבות המפורטות בפרק א לפוליסה. 
חומר גרעיני מלחמתי, קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי.   1.2
אבדן או נזק שנגרמים בפקודת רשות ציבורית כלשהי ולפי   1.3

סמכויותיה כדין. 
מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשה איבה או פעולות   1.4
לא  אם  בין  או  הוכרזה  אם  )בין  מלחמה  פעולות  מסוג 
מרד,  וטרור,  חבלה  פעולות  אזרחים,  מלחמת  הוכרזה(, 
מהפכה,  מרידה,  מרי,  עממית,  או  צבאית  התקוממות 
שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי, משטר 
גורמים כלשהם  או  או מאורעות  או מצב של מצור  צבאי 
המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב של 
מצור,והכל למעט בקשר לכיסוי על פי סעיף 1.9 לפרק א' 

לפוליסה. 
לצורך סייג זה - "טרור" משמעו שימוש באלימות לצרכים   
את  להפחיד  שמטרתה  באלימות  שימוש  כולל  פוליטיים, 
הציבור או כל חלק ממנו באמצעות איש או אנשים הפועלים 

מטעם או בקשר עם ארגון כלשהו .
ו/או  ישראל  משטרת  של  מפורש  אישור  רק  כי  מוסכם   
משרד הביטחון ו/או מנהל מס רכוש וקרן פיצויים, הקובע 
כתוצאה  במישרין  נגרם  הביטוח  מקרה  כי  משמעית,  חד 
מאחד האירועים המפורטים בסייג זה יהווה בסיס לדחיית 

תביעתו של המבוטח לתגמולי הביטוח על סמך סייג זה.
מי  על-ידי  בעקיפין  או  במישרין  שייגרמו  נזק  או  אבדן   1.5
ממשתתפי אירוע החתונה המבוטח, שייגרמו מחמת היותו 
של גורם האבדן או הנזק נתון להשפעת משקאות משכרים 

או היותו נתון להשפעת סמים. 
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אבדן או נזק לנכסים המפורטים להלן:    1.6
העולה  כולל  בסכום  יקרות  ואבנים  אומנות  יצירות   1.6.1

על-סך של 20,000 ₪.
שי  מהמחאות  חוץ  סחירים  ומסמכים  ניירות-ערך   1.6.2

שניתנו למבוטחים כשי לאירוע המבוטח.
כלי רכב מנועי כהגדרתו בחוק הפיצויים.   1.6.3

עלולים  אשר  שהוא,  סוג  מכל  גרור  נזק  או  תוצאתי  נזק   1.7
להיגרם למבוטחים כתוצאה מן הסיכונים המבוטחים על-

פיה. 
אבדן מוניטין.   1.8

ביטוח ימי  1.9
ביטוח זה אינו נותן כיסוי לאבדן או לנזק כלשהו לרכוש או   
חבות, אשר בעת קרות אבדן או נזק, היה מכוסה בביטוח 
לטובתם,  או  המבוטחים  על-ידי  שנערך  אווירי  או  ימי 
פרט לסכום עודף כלשהו שהוא יותר מסכום הביטוח לפי 
והכיסוי  ימי או אווירי. היה  הפוליסה או הפוליסות לביטוח 
יחול  זה, לא  ימי כאמור יתבטל עקב ביטוח  על-פי ביטוח 

סעיף זה. 
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פרק ה - תנאים כלליים של הפוליסה

פוליסה זו, הרשימה וכל מסמך אחר המצורפים לה, ייקראו כחוזה אחד, 
וכל מילה או ביטוי שיוחסה להם משמעות מיוחדת בכל חלק של הפוליסה 
או של הרשימה תהיה להם אותה המשמעות המיוחדת בכל מקום שהם 

מופיעים, אלא אם נאמר אחרת. 

תחולת החוק  .1
על פוליסה זו, חל חוק חוזה הביטוח התשמ"א-��98.   

עובדות מהותיות להערכת הסיכון  .2
פוליסה זו נערכה על-סמך העובדות המהותיות המתייחסות   2.�
להערכת הסיכון על-ידי המבטח ושהמבוטחים נשאלו לגביהן 

בכתב. 
על המבוטחים להודיע בכתב למבטח מיד עם היוודע להם על   

כל שינוי שחל בעובדות אלה במהלך תקופת הביטוח. 
עובדה מהותית היא עובדה שיש בה כדי להשפיע על נכונותו   2.2
בתנאים  אותו  לכרות  או  החוזה  את  לכרות  המבטח  של 

מסוימים, כלומר:
עובדה המתייחסת ל:   

תיאור האירוע המבוטח.  2.2.�
אמצעי בטיחות שקיימים במקום האירוע המבוטח או   2.2.2

שהוסכם על התקנתם בתוך פרק זמן קצוב. 
לא קיימו המבוטחים הוראות סעיף זה, יהיה המבטח רשאי   2.3
לבטל את הביטוח או להקטין את היקף חבותו על-פי החוק. 

הארכת הביטוח  .3
כל הארכה של תקופת הביטוח, על-פי הפוליסה, טעונה הסכמה   

בכתב של המבטח אשר תינתן במפורש למטרה זאת. 

תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים  .4
המבוטחים  מן  המגיעים  הסכומים  יתר  וכל  הביטוח  דמי   4.�
תחילתה  מיום  ימים  ושמונה  עשרים  בתוך  ישולמו  למבטח 

של תקופת הביטוח. 
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לא שולמו דמי הביטוח בתוך פרק הזמן הרשום לעיל, אפשר   4.2
במפורש  הוסכם  עליהם  אחרים  במועדים  לשלמם  יהיה 

כלהלן:
בפוליסה הנקובה בשקלים - בתוספת הפרשי הצמדה   4.2.�
הביטוח, אשר  מיום התחלת  בעבור תקופת האשראי 
הביטוח.  מדמי  חלק  כל  סילוק  בעת  למבטח  ישולמו 
ההצמדה היא למדד המחירים לצרכן המתפרסם על-
היסודי  והמדד  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  ידי 

יהיה המדד הידוע ביום התחלת הביטוח. 
השער  לפי   - ארה"ב  של  בדולרים  הנקובה  בפוליסה   4.2.2

היציג ביום תשלום כל חלק מדמי הביטוח. 
הסכום  יישא  המוסכמים,  במועדים  הביטוח  דמי  שולמו  לא   4.3
והצמדה  ריבית  פסיקת  בחוק  כקבוע  ריבית  שבפיגור 
במדד,  לשינויים  בהתאם  הצמדה  והפרשי  התשכ"א-��96 
בין המדד שפורסם לאחרונה לפני היום שנקבע לתשלום לבין 

המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום בפועל 
לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור בתוך �5 ימים לאחר   4.4
שהמבטח דרש בכתב מן המבוטחים לשלמו, רשאי המבטח 
ימים  להודיע בכתב למבוטחים שהביטוח יתבטל כעבור �2 
בביטול  אין  כן.  לפני  יסולק  לא  נוספים אם הסכום שבפיגור 
הביטוח על-פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטחים לסלק 
האמור,  לביטול  שעד  לתקופה  השייך  שבפיגור  הסכום  את 

כולל הוצאות המבטח. 

ביטול הביטוח  .5
המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום   5.�
על-כך  שהודעה  ובלבד  דעתו,  שיקול  לפי  הביטוח,  תקופת 
תישלח למבוטחים בדואר רשום לפחות 30 ימים לפני התאריך 
בו יתבטל הביטוח. במקרה כזה המבוטחים יהיו זכאים להחזר 
דמי הביטוח ששילמו למבטח בעבור התקופה שלאחר ביטול 

הביטוח. 
המבוטחים רשאים לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום   5.2
תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתם, ובלבד שהודעה על-כך 
תישלח בדואר רשום למבטח לפחות 30 ימים לפני התאריך 
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בו יתבטל הביטוח. במקרה כזה ישאיר המבטח לעצמו דמי 
 �0% בתוספת  ממנו  חלק  או  לחודש   �0% בשיעור  ביטוח 

כבסיס, בעבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף. 
הביטוח  תקופת  תום  לפני  החוזה  את  יבטל  המבטח  אם   5.3
את  הפרו  שהמבוטחים  אינה  לביטול  והעילה  המוסכמת, 
החוזה או ניסו להונות את המבטח, ישלם המבטח למבוטחים 
את הסכום שהיה דורש ממבוטחים דומים לאותו סוג ביטוח 
תקופת  תום  עד  שנותרה  לתקופה  יחסית  הביטול,  ביום 

הביטוח המוסכמת. 

אמצעים להקלת הסיכון  .6
על-פי  המבוטחים  סיכון  להקלת  אמצעי  בכל  ינקטו  המבוטחים   
הפוליסה, כפי שיוסכם בכתב מפעם לפעם במשך תקופת הביטוח, 
בפוליסה,  כלשהי  אחרת  בהוראה  שפורט  כפי  או  קצוב  זמן  בתוך 

בהתאם למקרה. 

תביעה לתגמולי ביטוח  .7
קרה מקרה הביטוח, על המבוטחים להודיע על-כך למבטח   7.�
בתוך זמן סביר לאחר שנודע להם על-כך ועל זכותם לקבל 

תגמולי הביטוח. 
תוגש  הפוליסה  על-פי  ביטוח  תגמולי  לתשלום  תביעה  כל   7.2
באמצעות טופס תביעה שיומצא למבוטחים על-פי בקשתם, 
ויצורפו אליה כל המסמכים הדרושים לעניין זה. להסרת ספק 
מוצהר בזה כי דרישה לתשלום תגמולי ביטוח תחשב כתביעה 
שנמסרה למבטח רק אם ולאחר שנמסרו למבטח כל המידע 
אצל  נהוג  אשר  התביעה  בטופס  הנזכרים  המסמכים  וכל 

המבטח. 
למבטח  למסור  העניין,  לפי  המוטב,  על  או  המבוטחים  על   7.3
בתוך זמן סביר לאחר שנדרשו לכך, את המידע והמסמכים 
ואם אינם ברשותם, עליהם לעזור  הדרושים לבירור החבות, 

למבטח, ככל שיוכלו, להשיגם. 
שהמבוטחים  נזק  בעד  ביטוח  בתגמולי  חייב  המבטח  אין   7.4
יכלו למנוע או להקטין בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, 
בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה להם 

לנקוט. 
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למען הסר ספק מובהר כי כל הערכה שהוגשה למבטח בדבר   7.5
ובין  בין שהוזמנה על-ידי המבוטחים  שווי הרכוש המבוטח, 
מוסכם  שיפוי  שיעור  תהווה  לא  המבטח,  על-ידי  שהוזמנה 
התשמ"א-  הביטוח  חוזה  לחוק  ד'   56 בסעיף  כמשמעו 

.�98�

חישוב השיפוי   .8
הם  ברשימה  פריט  כל  בצד  המופיעים  הסכומים  כי  בזה  מובהר   
זו  פוליסה  על-פי  השיפוי  שיעור  וכי  בלבד,  מרביים  ביטוח  סכומי 
אינו מוסכם, ועל המבוטחים להוכיח באופן סביר את סכום נזקם, 

היקפו ושיעורו. 

השתתפות עצמית  .9
המבוטחים יישאו בעצמם בסכום הראשוני המופיע ברשימה מכל   

מקרה ביטוח. 

זכות הקיזוז  .10
המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטחים, בקרות   
מקרה הביטוח, כל סכום שהמבוטחים חייבים למבטח, ואשר פקע 

זמן פירעונו, בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין לאחרת. 

הצמדת סכומי הביטוח  .11
למדד  צמודים  יהיה  ברשימה  המפורטים  הביטוח  סכומי   ��.�
המחירים לצרכן או למדד אחר המתפרסם על-ידי הלשכה 
במפורש  עליו  הוסכם  ואשר  לסטטיסטיקה,  המרכזית 
המדד  הוא  היסודי  המדד  זה  סעיף  לצורך  כאשר  ברשימה, 
הידוע במועד התחלת הביטוח. סכומי הביטוח ישתנו במועד 
פרסום המדד באותו שיעור שבו השתנה המדד יחסית למדד 

היסודי. 
הביטוח,  בסכומי  הגדלות  יחולו  הביטוח  תקופת  במשך  אם   ��.2
תנאי  חלים  עליו  נוסף  בסיסי  סכום  כזו  הגדלה  כל  תהווה 
ההצמדה הנ"ל, כאשר המדד היסודי בגין סכום ההגדלה יהיה 

המדד הידוע במועד התחלת תוקף ההגדלה. 
ההשתתפות  סכומי  על  גם  חלים  הנ"ל  ההצמדה  תנאי   ��.3

העצמית המפורטים ברשימה. 
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היו הסכומים נקובים במטבע-חוץ או צמודים לשער מטבע-  ��.4
חוץ הם ישתנו בהתאם לשינויים בשער היציג של מטבע החוץ 

הנקוב. 

תחלוף  .12
או  פיצוי  זכות  גם  הביטוח,  מקרה  בשל  למבוטחים,  הייתה   �2.�
שיפוי כלפי אדם שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות 
זו למבטח מששילם למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים 

ששילם. 
המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף   �2.2
האדם  מן  לגבות  המבוטחים  של  בזכותם  שיפגע  באופן  זה 
השלישי פיצוי או שיפוי יותר מן התגמולים שקיבל מהמבטח, 
ובלבד שהסכומים שנגבו מן האדם השלישי יחולקו בין המבטח 
ובין המבוטחים על-פי שיעור תגמולי הביטוח מתוך סך-כול 

הנזק המכוסה, לפי קביעת שמאי מוסמך. 
קיבלו המבוטחים מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע   �2.3
למבטח לפי סעיף זה, עליהם להעבירו למבטח. עשו פשרה, 
ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, אף 
אם נעשתה לפני התחלת הביטוח, עליהם לפצותו בשל כך. 

שלא  נגרם  הביטוח  מקרה  אם  יחולו  לא  זה  סעיף  הוראות   �2.4
היו תובעים ממנו  לא  סבירים  בידי אדם שמבוטחים  בכוונה 
מעביד  של  יחס  או  משפחה  קרבת  מחמת  שיפוי,  או  פיצוי 

ועובד שביניהם. 

תקופת ההתיישנות  .13
היא שלוש שנים  ביטוח  תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי   
לפוליסה עם  ב'  פי פרק  על  ובתביעה  מיום קרות מקרה הביטוח 

התיישנות תביעתו של הצד השלישי. 

מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת  .14
בקרות נזק למבוטחים לפי פרק א לפוליסה זו כתוצאה מאחד   �4.�
הסיכונים המבוטחים על-פיו, יהיו המבוטחים זכאים לקבל מן 
המבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר להם לקבל 
שירות לתיקון הנזקים, וזאת על-חשבון הכספים שיגיעו להם 
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מן המבטח לפי תנאי פוליסה זו. מקדמה כזו תנוכה מסכום 
השיפוי הסופי שישולם למבוטחים. חישוב הניכוי ייעשה תוך 
כדי הצמדת המקדמה ששולמה למדד המחירים לצרכן מיום 

תשלום המקדמה ששולמה ועד ליום התשלום הסופי. 
ישולמו  לב,  בתום  במחלוקת,  שנויים  ביטוח שאינם  תגמולי   �4.2
בתוך שלושים ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה בכתב 
לתשלום תגמולי הביטוח, והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר 

התגמולים. 

מוטב שאינו המבוטחים  .15
זולתם,  מוטב  לקבוע  רשאים  לא  זו  פוליסה  לפי  המבוטחים   �5.�

אלא אם כן ניתנה לו לכך מראש הסכמת המבטח בכתב. 
נקבע בפוליסה מוטב שאינו המבוטחים, והוסכם בין המבטח   �5.2
את  גם  זו  קביעה  תחייב  לו,  המגיע  הפיצוי  למבוטחים 

המוטב. 

הודעות  .16
הודעות למבוטחים ולמוטב:  

לפוליסה  הקשור  בכל  למוטב  או  למבוטחים  המבטח  של  הודעה   
תימסר לפי מענם האחרון הידוע למבטח.

הודעות למבטח:   
הודעה של המבוטחים או של המוטב למבטח תימסר למבטח למען   
משרדו הראשי, הרשום בפוליסה, או לכל מען אחר בישראל עליו 

הודיע המבטח בכתב )אם בכלל( למבוטחים ולמוטב מזמן לזמן.


