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סוגי כיסוי לתאונה

מוות מתאונה.  1

נכות מתאונה.  2

אי כושר עבודה.  3

:כיסוי חוצה גבולות

במסגרת ביטוח כללי.  1

תלמידים או ביטוח עצמאי      , בתי עסק, רכב, ביטוח דירה 

     )stand alone(

במסגרת ביטוח בריאות.  2

ריידר על ביטוחי בריאות או פוליסה עצמאית 

ביטוח חיים.  3

ל"ביטוח נסיעות לחו.  4



אי כושר זמני

:מאפיינים

פיצוי שבועי כתוצאה מתאונה או מחלה �

סכום מוגדר מראש ולא כיחס להשתכרות �

תוספות סיכון לפי מקצוע �

תקופות פיצוי קצרות�

תקופות המתנה קצרות�
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Shit happens תאונות קורות או
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?מהי תאונה על פי הפוליסה

:מרכיבים הכרחיים

.חבלה גופנית שנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי בלבד1.

הנגרם במישרין על  , כתוצאה מאירוע פתאומי חד פעמי אלים ובלתי צפוי מראש2.

.ידי גורם חיצוני וגלוי לעין

את הסיבה היחידה הישירה והמיידית , המהווה ללא תלות בכל סיבה אחרת3.

.  לקרות מקרה הביטוח
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מאפיינים חשובים 

מועד התגבשות הנזק התמידי �

קביעת ואופן חישוב הנכות �

ל"המלהתנגשות עם חישובי  �

התיישנות �

כינון סכום הביטוח �
הצהרת בריאות מקוצרת ביותר �
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הואהוא

עשהעשה

את זהאת זה



דרכים לקביעת אחוזי הנכות

שבתקנות   11שבתוספת לתקנה ' בחלק אעל פי מבחנים שנקבעו �

.1956 - ז "תשט) קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(הביטוח הלאומי 

.תפקוד/על פי טבלאות בפוליסה של סכומי פיצוי לפי איבר�

שבטבלה  בכל מקרה של נכות חלקית עקב תאונה שלא נזכרה בפירוט �

המלא שיקבע על ידי ישולם שיעור מתאים של סכום הביטוח , שבפוליסה

.רופא החברה
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?מבולבלים–חישוב אחוזי הנכות 

למבוטח נגרם נזק תמידי לרצועת הברך�

נכות קבועה 10%קבע  ל"המל�

?איך מחשבים�

חברות הביטוחביטוח לאומי

אובדן מלא של  

רגל

קרע ברצועת 

הברך

אובדן מלא של  

רגל

קרע ברצועת 

הברך

80%10%40%5%

הפניקס ומגדל, ייצוגית נגד מנורה - 2128/09א "רע
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התיישנות

?יום קרות מקרה הביטוח   �

?התיישנות סמויה  �או       

?יום התגבשות הנזק התמידי   �

ל"עיזבון המנוח דוד אמיתי ז' מ נ"הראל חברה לביטוח בע, 1806/05א "ע

התיישנות שלא מדעת �

מ"אליאס יוסף נגד מנורה חברה לביטוח בע, 1813/01) קריות(א "ת
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כינון סכומי הביטוח

:מודלים שונים

סכום הביטוח מתכלה בכל תשלום �

סכום הביטוח מתכלה בתוך אותו                    �

פרק שבפוליסה

סכום הביטוח מתחדש מאירוע לאירוע �
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סוגיות פתוחות בכיסוי אי הכושר

האם חל פטור ממס לסוג הגמלאות   �

?המשולמות תחת כיסוי זה

האם יש קיזוז עם ביטוח אובדן כושר של   �

)מהשכר 75%תקרת (? ביטוח חיים
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כוונות המפקח על הביטוח

כוונה לקבוע כי התיישנות תיספר  �

מיום התגבשות הנזק התמידי  
).בניגוד להלכת אמיתי(
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יום   365כוונה לבטל את חסם �

להתגבשות הנזק התמידי  
).ובכך למנוע התיישנות סמויה(



טיפים

בעת הרכישה
מקרה הביטוח, חישוב אחוזי הנכות: הגדרות. 1

כינון סכומי הביטוח אם וכאשר. 2

)אקסטרים, דו גלגלי(סייגים . 3

כושר- הגדרת העיסוק בכיסוי אי. 4 כושר- הגדרת העיסוק בכיסוי אי. 4

בעת התביעה
מועד קרות מקרה הביטוח. 1

תיעוד הפגיעה. 2

מועד התגבשות הנכות התמידית. 3

התיישנות. 4
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המשך–טיפים 

הבדלים בין הכיסוי באלמנטארי לכיסוי בבריאות

.שנה אחת לעומת כל החיים -תקופת הביטוח �

:                              בבריאות יש תוספת כיסויים כגון�

.אשפוז יומי, כוויות, שברים

.כינון סכומי ביטוח בחלק מהפוליסות -בבריאות �
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...להיזהר , והכי חשוב
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בהצלחה
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