תחום ביטוח בריאות
הפניקס  - DIVERפוליסה לביטוח צלילה ספורטיבית
מבוטח /ת יקר/ה,
אנו מודים לך על בחירתך בתוכנית הביטוח "הפניקס "DIVER
אנו ממליצים לך לעיין בחוברת הפוליסה בה תוכל לקרוא אודות תוכניות
הביטוח וכן הנחיות במקרה של תביעה
לתשומת ליבך ,
העמדנו לרשותך שירותי סיוע ותמיכה הכוללים:

מוקד סיוע חירום  - 24/7חברת IMA
טלפון מישראל03-9206919 :
טלפון מחו"ל972-3-9206919 :
מיילfnx@ima-mc.com :
סקייפassistance.ima :

מוקד שירות לקוחות – הפניקס

טלפון מישראל  03-7338141שלוחה 2
טלפון מחו"ל  972-3-7338141שלוחה 2
שעות פעילות המוקד :א'-ה' 08:00-17:00
הגשת תביעה לפוליסה זו תעשה בהתאם למפורט בטפסי ההנחיות
להגשת תביעה באתר האינטרנט של החברה בכתובת WWW.FNX.CO.IL
אנו מאחלים לך צלילה בטוחה,
הפניקס חברה לביטוח

מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה www.fnx.co.il

כתובת :דרך השלום  ,53גבעתיים 5345433 ,
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כיסוי הוצאות רפואיות בגין תאונת צלילה
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כיסויים נוספים
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סייגים כלליים
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תביעות

12-13
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שיפוט

הפניקס DIVER
פוליסה לביטוח צלילה ספורטיבית
(מהדורה ) 12/2015
 1מבוא
תמורת תשלום דמי ביטוח ע"י המבוטח תשלם הפניקס חברה לביטוח
בע"מ (להלן" :המבטח") למבוטח תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח
כמוגדר וכמפורט בגוף הפוליסה ,במשך תקופת הביטוח ,ובגבולות
אחריות המבטח כמוגדר בתכנית הביטוח על-פי תנאי הפוליסה סייגיה
והוראותיה ("להלן גם" :הפוליסה הבסיסית").
 2הגדרות
הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
 2.1המבטח
 2.2המבוטח

אשר שמו מופיע בדף פרטי הביטוח והנו אחד
מאלה:
 2.2.1יחיד אשר הינו מוסמך על פי הכללים שנקבעו
בחוק הצלילה הספורטיבית ,תש"ם-
( 1980להלן" :חוק הצלילה") ותקנותיו
והינו בעל תעודת צולל תקפה ומוכרת ע"י
הרשות המוסמכת ו/או ע"י ארגוני צלילה
בינלאומיים.
או
 2.2.2יחיד אשר נמצא במהלך קורס הסמכה
מתקדם כצולל עפ"י הכללים שנקבעו בחוק
הצלילה ותקנותיו והינו מצוי תחת השגחת
מדריך צלילה מוסמך מטעם בית ספר
לצלילה המורשה להסמכת צוללים.

 2.3תכנית הביטוח

אחת מבין  4תכניות הביטוח המפורטות להלן,
שנבחרה ע"י המבוטח וצויינה במפורש בדף פרטי
הביטוח למבוטח:

15

נספח :תוכנית "START SCUBA DIVER" E

16-18

 10הגדרות

16-17
18

 11תנאים מוקדמים להתחייבות המבטח
נספח :תוכנית "INTRODUCTORY DIVE INSURANCE" F

19-20

 12הגדרות לנספח זה בלבד המחליפות את הוראות הפוליסה 19-20
הבסיסית
 13תנאים מוקדמים להתחייבות המבטח

20

נספח :תוכנית "DIVING INSURANCE RESEARCH" G

21

חלק א' :גילוי נאות

23

חלק ב' :ריכוז הכיסויים והרחבות בפוליסה

24-29

מס' סעיף סוג הכיסוי/
בפוליסה סוג התוכנית
2.3

2.3

A

משך תקופת עד  5ימים
הביטוח המירבי רצופים

איזור גיאוגרפי

ישראל,
ירדן
ומצרים

B
משלים

לתוכנית A
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C

 12חודשים  12חודשים

לעד שנת
ביטוח (עד
 12חודשים
מתחילת
תוכנית )A
בינ"ל

בינ"ל

בינ"ל

4
הוצאות רפואיות עד
$ 100,000
כתוצאה
מתאונת צלילה
כמפורט בסעיף
 4ותתי סעיפיו
להלן:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
מהדורת דצמבר 2015
300304223
עד
$ 150,000
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D

עד
$ 150,000

עד
$ 250,000

3

מס' סעיף סוג הכיסוי/
בפוליסה סוג התוכנית

A

B

C

D

4.1

הוצאות הצלה ,כלול
חילוץ ,פינוי,
והעברה לבית
חולים קרוב

כלול

כלול

כלול

4.1

הטסה רפואית כלול

כלול

כלול

כלול

4.2

הוצאות אשפוז כלול
בבית חולים

כלול

כלול

כלול

לא כלול

 2.4מקרה הביטוח/
תאונת צלילה

 2.5תקופת הביטוח התקופה כמצוין במפורש בדף פרטי הביטוח.

5.1

אובדן ציוד
צלילה אישי

5.2

כיסוי להוצאות עד  $ 5,000עד  $ 5,000עד  $ 5,000עד $ 5,000
הטסת גופה

 2.6תחום הכיסוי

מחציית קו המים למטרות צלילה ספורטיבית
ועד חציית קו המים בדרך חזרה מהצלילה ,כולל
כניסה למים ויציאה מהם באמצעות כלי שייט
בהתאם להגדרת האזור הכיסוי הגיאוגרפי כמצויין
בתכנית הביטוח שנבחרה ע"י המבוטח וצויינה
בדף פרטי הביטוח.

 2.7צלילה
ספורטיבית

צלילה בעזרת ציוד צלילה אישי תוך שימוש
באוויר/גז דחוס או מועשר לעומק שאינו עולה על
העומק המותר למבוטח על פי הסמכתו כדין ועל
פי גילו .לרבות ,צלילה של סטודנטים ומתנדבים
בקורס אקדמי ו/או במשלחת מדעית ,ארכיאולוגית
ו/או זואולוגית .הביטוח מכסה צלילות ספורטיביות
אוויר או נייטרוקס המתוכננות ומבוצעות ע"פ
מגבלות  NDLשל .NOAA
למען הסר ספק ,אין הביטוח מכסה צלילות טכניות
המתוכננות והמצריכות שהיות דקומפרסיה,
שימוש במספר גזים שונים בצלילה אחת ,מכשירים
ממחזרי גז ושימוש בכל תערובות גזים שאינם אוויר
או נייטרוקס.
ולמעט צלילה לשם ביצוע עבודה ,הדרכת צלילה,
דייג תת-מימי ,צלילה במסגרת פעילות צבאית או
משטרתית של המבוטח.

עד  $ 1,500עד  $ 1,500עד $ 1,500

5.3.1

החזר הוצאות
בגין כרטיס
נסיעה חלופי

לא כלול

עד  $ 2,000עד  $ 2,000עד $ 2,000

5.3.2

מלון בחו"ל

לא כלול

עד  $ 100עד  $ 100עד $ 100
ליום ועד  10ליום ועד  10ליום ועד 10
ימים
ימים
ימים

5.4

תשלום חד
פעמי במקרה
מוות מתאונת
צלילה

לא כלול

$ 10,000

$ 10,000

$ 20,000

5.5

תשלום חד
פעמי (פיצוי)
במקרה נכות
תמידית
מוחלטת

לא כלול

עד
$ 10,000

עד
$ 10,000

עד
$ 20,000

5.5.1

תשלום חד
פעמי (פיצוי)
במקרה נכות
תמידית חלקית

לא כלול

עד
$ 10,000

עד
$ 10,000

עד
$ 20,000

5.6

חבות כלפי
צד שלישי-
גבול אחריות
למקרה
ולתקופה

לא כלול

$ 75,000

$ 75,000

$ 100,000

5.7

החזר הוצאות
קורס צלילה
מתקדם
לצוללנים
מוסמכים

לא כלול

עד $ 500

עד $ 500

עד $ 500

 2.8דרגת ההסמכה דרגת ההסמכה של הצולל כפי שנקובה בתעודת
הצלילה על שמו או כפי שנקובה בכל תעודה אחרת
לצלילה
שניתנה לו על פי חוק או על פי תקנות שהותקנו.
 2.9ציוד צלילה
אישי

הסכומים הנקובים בטבלה הינם בדולר ארה"ב.
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כל פגיעה גופנית בלתי צפויה מראש ו/או מחלה
בלתי צפויה מראש שתיגרם במשך תקופת הביטוח,
כתוצאה ישירה מפעילות צלילה ספורטיבית של
המבוטח .הגדרה זו לא תחול לגבי סעיף  5.6חבות
כלפי צד שלישי.
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ציוד צלילה עצמאי החיוני לצורך צלילה הכולל
את הפריטים הבאים בלבד:
 2.9.1מיכל מתכת/מכשיר צלילה עצמאי הניזון
מאוויר/גז דחוס.
 2.9.2וסת נשימה הניזון ממיכל האוויר הדחוס
הכולל פיית נשימה ,פיית נשימה רזרבית
(מקור נשימה חלופי נוסף הניזון ממכל הגז
הדחוס) ,מכשיר למדידת עומק ,מכשיר
למדידת זמן ,ומכשיר למדידת לחץ האוויר
הדחוס במיכל ,במשך כל זמן הצלילה.
 2.9.3מאזן ציפה ,הכולל מנגנון ניפוח מבוקר,
באמצעות מקור גז דחוס.
 2.9.4חגורת משקולות עצמאית או חגורת
משקולות המותקנת על חגורת מאזן הציפה
והכוללת אבזמי שחרור ,המותקנים על
חגורות מכשיר הצלילה העצמאי.
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 2.9.5מסכת צלילה.
 2.9.6סנפירים.
– 2.9.7חליפת צלילה.
 2.10דף פרטי
הביטוח

דף המבטח הכולל את שם המבוטח ,תקופת
הביטוח ,מספר הפוליסה ,מספר תעודת הזהות/
הדרכון שלו ,גובה דמי הביטוח ותכנית הביטוח.

 2.11רופא מטפל

רופא מומחה בתחום הפגיעה הגופנית במבוטח/
מחלת המבוטח מתאונת הצלילה ,שהוסמך על ידי
הרשויות המוסכות במדינה בה הוא פועל כרופא
ואשר מטפל במבוטח בעקבות תאונת הצלילה.

 2.12בית חולים

מוסד בישראל ו/או בחו"ל המוכר על ידי הרשויות
המוסמכות כבית חולים ומשמש כבית חולים
בלבד ,להוציא מוסד שהוא סנטוריום ו/או מוסד
משקם.

 2.13נסיעה

לרבות טיסה והפלגה.

 2.14כרטיס נסיעה
חלופי

כרטיס נסיעה שירכוש המבוטח במקום כרטיס
הנסיעה המקורי שרכש המבוטח ואשר כתוצאה
מקבלת טיפול רפואי הנובע מתאונת צלילה נאלץ
לרוכשו עקב שינוי מועד הנסיעה המקורי שתוכנן
מראש ,על פי הוראת הרופא המטפל.

כרטיס הנסיעה
המקורי

כרטיס שנרכש בעבור המבוטח לשם נסיעת
המבוטח מאזור שהותו למטרת צלילה ליעד
נסיעתו הבא ,כפי שתוכנן מראש ע"י המבוטח.

 2.15מוות

מות המבוטח עקב תאונת צלילה.

 2.16נכות תמידית

נכות רפואית שנגרמה למבוטח לצמיתות (לא
זמנית) עקב תאונת צלילה .הנכות הרפואית
תקבע באופן הבא:
 2.16.1הנכות תקבע על ידי רופא מומחה בתחום
הרלבנטי לפגיעה הגופנית שנגרמה
למבוטח עקב תאונת הצלילה .דרגת
הנכות תיקבע על פי המבחנים הרלבנטיים
שנקבעו לפגיעה מהסוג הנדון בחלק א'
אשר בתוספת לתקנה  11שבתקנות
הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות
לנפגעי עבודה) ,תשס"ז( 1956-להלן:
"המבחנים") .ואולם מובהר במפורש כי
תוספת שיעור נכות הקבועה בסעיפים
 15ו/או  16לתקנות הביטוח הלאומי לא
תיכלל במבחנים לצורך קביעת דרגות
נכות .אין בקביעת שיעור נכות כאמור כדי
להחיל על פוליסה זו הוראה כלשהי מתוך
חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו ,מעבר
לעניין קביעת דרגת הנכות.
 2.16.2לא פורטה הפגיעה במבחנים ,תקבע
דרגת הנכות על ידי רופא מומחה בתחום

300304223
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הרלבנטי לפגיעה הגופנית עקב תאונת
הצלילה ,לפי הפגיעה הדומה לה מבין
הפגיעות שנקבעו במבחנים.
 2.16.3הייתה למבוטח עילה לתביעה עקב קרות
מקרה הביטוח גם מהמוסד לביטוח לאומי
כתוצאה מתאונת עבודה בלבד ,תחייב
הקביעה של המוסד לביטוח לאומי לגבי
שיעור נכותו של המבוטח הנובעת ממקרה
הביטוח גם את הצדדים לפוליסה זו ואולם
מובהר במפורש כי אי קביעת שיעור נכותו
של מבוטח ע"י מוסד לביטוח לאומי לא
תגרע מזכותו של המבוטח לקביעת שיעור
נכותו על פי תנאי המבחנים ולקבלת
תגמולי ביטוח בגין נכות שנקבעה כאמור.
 2.16.4למניעת ספק מובהר בזה ,כי קביעת
הנכות לפרק זה לא תושפע מדרגת נכות
שתיקבע למבוטח לפי חיקוק אחר ,מלבד
התקנות לפי חוק המוסד לביטוח לאומי
המוגדרות לעיל.
"נכות תמידית מוחלטת"  -נכות תמידית בשיעור
של  100%לצמיתות (לא זמנית).
"נכות תמידית חלקית"  -נכות תמידית בשיעור
שבין  1%-99%לצמיתות (לא זמנית).
 2.17בינ"ל

ישראל כולל חו"ל.

כל ארץ מחוץ לישראל ,לרבות אוניה או מטוס
 2.18חו"ל
בדרכם מישראל או אליה למעט תחומי הרשות
הפלשתינאית ולמעט המדינות שיפורטו להלן
(ובכפוף לרשימת המדינות המפורסמת באתר
החברה) :קוריאה הצפונית ,תימן ,עומאן ,אינדונזיה,
בחריין ,בורקינה פאסו ,מאלי ,מאוריטניה ,צ'אד,
עירק ,סודאן ,לוב ,ג'יבוטי ,איחוד האמירויות
הערביות ,אירן ,מלזיה ,ניז'ר ,סוריה ,אפגניסטן,
סומליה ,כווית ,פקיסטן ,סעודיה ,והכל למעט אם
אושר אחרת על ידי המבטח מראש ובכתב.
 3תנאים מוקדמים להתחייבות המבטח
התחייבות המבטח על פי פוליסה זו ,מותנית בקיומם המוקדם של כל
התנאים הבאים במצטבר:
3.1

המבוטח עמד במלוא הדרישות להסמכתו כצולל
בקורס צלילה עפ"י התקנות שפורסמו ע"י
הרשות המוסמכת לכך או ע"י אירגוני הצלילה
הבינלאומיים המוכרים.

3.2

הצלילה לא הייתה לעומק רב יותר מן העומק
המותר למבוטח ע"פ הסמכתו כדין ועל פי גילו.

3.3

הצלילה אינה בניגוד לדרגת ההסמכה לצלילה של
הצולל.
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3.4

הצלילה הספורטיבית נעשתה בלוויית אדם נוסף
לפחות ,הצולל כדין ,ובהתאם לכללים המקובלים,
התקנות והמגבלות ,כולל מגבלות גיל הצולל,
גיל המלווה ודרגת ההסמכה שלו ,הכל כמקובל
במדינה בה נמצא אתר הצלילה.

3.5

הצלילה הספורטיבית בוצעה על ידי המבוטח
באזור שלא נאסר לצלילה ע"י הרשות המוסמכת
באותה המדינה .

3.6

המבוטח היה בעת הצלילה הספורטיבית מצויד
בציוד צלילה אישי.

3.7

למבוטח רישיון צלילה תקף אשר אינו מותלה
מושעה או מבוטל.

3.8

המבוטח קיים ,את כל הכללים המקובלים,
התקנות והמגבלות החלים במדינה בה נמצא
אתר הצלילה ,לגבי צלילה לאחר הפסקת צלילה
לתקופה ממושכת ,לרבות קיום צלילת ריענון
בלוויית מדריך או בלוויית צולל בכיר אם נדרשת
על פי הכללים המקובלים.

3.9

בתום תקופת פסילה רפואית מסיבה כלשהי ,קיבל
המבוטח אישור כשירות לצלילה .אישור הכשירות
תקף אך ורק אם ניתן ע"י רופא מוסמך/מומחה
בתחום הצלילה.

 4.2כיסוי הוצאות
אשפוז

סכום הביטוח המירבי לעניין סעיף  ,4כולל סעיפי המשנה שבו ,לא יעלה
על הרשום בטבלת תכניות הביטוח בסעיף  2.3לפוליסה שנבחרה ע"י
המבוטח וצוינה בדף פרטי הביטוח.
 5כיסויים נוספים
הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכלול כיסויים נוספים בהתאם למפורט
להלן( :סכומי הכיסוי להלן הינם בנוסף לסכום הכיסוי העיקרי)
 5.1כיסוי לאובדן
ציוד צלילה
אישי

במקרה של אובדן ציוד צלילה אישי כמוגדר לעיל,
בעת אירוע תאונת צלילה שהצריכה פינוי רפואי
ואשפוז בבית חולים ,יישא המבטח בהוצאות
עלות הציוד עד לסך מירבי הנקוב בטבלת תכניות
הביטוח בסעיף  2.3לפוליסה.
הכיסוי לא יחול על שעוני צלילה  ,מחשבי צלילה ,
פנסים ועל ציוד צילום.
תגמולי הביטוח לא יעלו על ערכו של הציוד לאחר
ניכוי בלאי  .ניכוי בלאי יעשה באופן הבא:
 5.1.1במקרה שהרכוש שאבד נרכש בתקופה של
עד שנה לפני האירוע ובידי המבוטח קבלות
קניה המעידות על כך ,יוערך האובדן ע"י
המבטח ללא ניכוי עבור בלאי.
 5.1.2במקרה ואין למבוטח קבלות קניה כאמור
לעיל ו/או מועד רכישתו מעל שנה לפני
האירוע ,יוערך ערכו של הרכוש הניזוק ע"י
המבטח אולם בכל מקרה יהיה התשלום
המרבי שישולם בגין אובדן לציוד צלילה
כלשהו ,ערכו של הפריט כחדש בניכוי בלאי
שלא יפחת מ 35%-ולא יעלה על 65%
מערכו של הפריט כחדש.

 5.2כיסוי להוצאות
הטסת גופה

המבטח יכסה הוצאות הטסת גופה מאזורי
הצלילה למדינה בה מתגורר המבוטח בדרך קבע,
במקרה מוות כתוצאה ישירה מתאונת צלילה,
ובלבד שהמבוטח נפטר במהלך אשפוזו בבית
חולים או במהלך תאונת הצלילה .סכום הביטוח
המירבי לעניין סעיף  5.2לא יעלה על סך הנקוב
בטבלת תכניות הביטוח בסעיף  2.3לפוליסה.

כל התנאים המפורטים לעיל ,הינם מהותיים ומהווים תנאי מוקדם
לאחריות המבטח.
 4כיסוי הוצאות רפואיות בגין תאונת צלילה
כיסוי זה הנו בהתאם להוראות תקנות הצלילה הספורטיבית (הטלת
חובת ביטוח על צוללים) ,תש"ם.1980 -
בקרות מקרה הביטוח ,יישא המבטח בהוצאות הצלה ,חילוץ ,פינוי,
העברה לבית חולים ,הוצאות אשפוז ,כולל טיפול בתא לחץ והוצאות
בדיקה לאחר האשפוז בהתאם לתכנית הביטוח שנבחרה ע"י המבוטח
וכמפורט להלן:
 4.1כיסוי להוצאות
הצלה ,חילוץ,
פינוי ,העברה
לבית חולים
קרוב
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כל הוצאה הנדרשת להצלה ,לחילוץ ,פינוי והעברה
של המבוטח ממקום אירוע תאונת צלילה לבית
חולים ו/או בין בתי החולים ,לפי הצורך ,כולל פינוי
אווירי " "AIR AMBULANCEולרבות הוצאות העברה
למדינה בה מתגורר המבוטח בדרך קבע ,לצורך
המשך אשפוז .פינוי אווירי ו/או הטסה רפואית ו/או
הטסה המותאמת לתנאים הרפואיים של המבוטח
תעשה בכפוף לתנאים הבאים במצטבר ,ככל
הניתן ,בהתאם לנסיבות מקרה הביטוח:
א .רופא מטעם המבטח קבע כי ההטסה הרפואית
הכרחית ואפשרית מבחינה רפואית;
ב .רופא מטעם המבטח קבע כי עלול להתעורר
צורך בהתערבות רפואית במהלך הטיסה;
ג .ההטבה הרפואית בוצע באמצעות או מטעם
המבטח.
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תשלום עבור אשפוז ושירותים רפואיים שניתנו
למבוטח בבית חולים ,לרבות טיפולי רופא ,טיפול/
ים בתא לחץ ,בדיקות מעבדה ,בדיקות וצילומי
רנטגן וכן כל טיפול שיינתן לו שהינו הכרחי מבחינה
רפואית וחיוני להצלת חייו של המבוטח.
הכיסוי אינו חל על הוצאות בגין שירותים או טיפולים
של רפואה אלטרנטיבית ,טיפולים משקמים,
אשפוז במוסדות שיקומיים וניתוחים פלסטיים.
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 5.3.1כרטיס נסיעה חלופי :אם נרכש עבור
 5.3החזר הוצאות
המבוטח בשל מצב בריאות לקוי של
בגין כרטיס
המבוטח ,כתוצאה מתאונת צלילה ,שאינו
נסיעה חלופי
מאפשר נסיעת המבוטח במועד המקורי,
והוצאות לינה
עפ"י אישור הרופא המטפל .גבול אחריות
למבוטח
המבטח למבוטח לא יעלה על הנקוב
כתוצאה
בטבלת תוכניות הביטוח בסעיף 2.3
מתאונת צלילה
לפוליסה .מסכום השיפוי ינוכה כל סכום,
כדלהלן:
אם יהיה כזה ,בו זוכה המבוטח בגין כרטיס
הנסיעה המקורי שלא מומש במועדו.
 5.3.2מלון בחו"ל :שהייה נוספת של המבוטח
במלון באזור בו התקיימה הצלילה מעבר
לתקופת השהייה המקורית ,אם נמסרה
חוות דעת של הרופא המטפל ,שכתוצאה
מתאונת הצלילה שהות נוספת זו הכרחית.
גבול אחריות המבטח למבוטח לא יעלה על
הנקוב בטבלת תוכניות הביטוח בסעיף 2.3
לפוליסה.
 5.4תשלום חד
פעמי במקרה
מוות מתאונת
צלילה

המבטח ישלם ליורשיו החוקיים של המבוטח סכום
חד-פעמי בהתאם לתכנית הביטוח שנרכשה
סעיף  2.3לפוליסה וצויינה בדף פרטי הביטוח,
בגין מקרה מוות כתוצאה ישירה מתאונת צלילה
בתנאי שמות המבוטח ארע בתוך  36חודשים
ממועד תאונת הצלילה וכתוצאה ישירה ממנה.

 5.5תשלום חד
פעמי (פיצוי)
במקרה נכות
תמידית
מוחלטת

המבטח ישלם למבוטח באופן חד פעמי סכום
בהתאם לתכנית הביטוח שנרכשה סעיף 2.3
לפוליסה וצויינה בדף פרטי הביטוח ,בגין נכות
מלאה וצמיתה הנובעת כתוצאה ישירה מתאונת
צלילה וארעה בתוך  36חודשים ממועד תאונת
הצלילה.
 5.5.1תשלום חד פעמי (פיצוי) במקרה נכות
תמידית חלקית שנגרמה כאמור לעיל יהא
בשיעור יחסי מסכום הביטוח החד פעמי
בהתאם לתוכנית הביטוח שנרכשה סעיף
 2.3לפוליסה וצויינה בדף פרטי הביטוח,
כפי שיעור הנכות שנקבעה .משיעור הנכות
שנקבע למבוטח ינוכה שיעור נכות קודמת
אם הייתה למבוטח טרום תאונת הצלילה.
לדוגמא :אם סכום הביטוח המירבי לעניין זה
הנו עד  ,$ 10,000אזי הסכום המירבי ישולם
במקרה ביטוח של  100%נכות תמידית ואילו
במקרה של נכות תמידית בשיעור 50%
ישולם . 50% X 10,000$ = 5,000$
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 5.6חבות כלפי צד
שלישי

 5.6.1המבטח ישפה את המבוטח בגין חבותו
החוקית כלפי צד שלישי ובלבד שגבול
אחריות המבטח לא יעלה על סך הנקוב
בטבלת תכניות הביטוח בסעיף  2.3לפוליסה
למקרה ו/או תקופת ביטוח ,וזאת עבור נזקי
גוף או נזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי ואשר
אירעו בתקופת הביטוח ,בעת ביצוע צלילה
או בעת שהות ברצועת החוף שבו מתקיימת
הצלילה ,ואשר בגינם חב המבוטח לצד ג'
עפ"י החוק.
 5.6.2חריגים לחבות כלפי צד שלישי
המבטח לא ישלם תגמולי ביטוח בגין
תביעות הנובעות או הקשורות ב:
 5.6.2.1חבות כלפי עובדי המבוטח ,חבות
חוזית כלשהי או חבות כלפי בן
משפחה של המבוטח.
 5.6.2.2חבות עקב מעשה מכוון ,מעשה
בזדון ,או מעשה בלתי חוקי .
 5.6.2.3חבות כלפי בן זוג לצלילה.
 5.6.2.4חבות בגין בעלי חיים השייכים
למבוטח או הנמצאים בשליטתו
בהחזקתו או תחת השגחתו.
 5.6.2.5חבות עקב משלח יד עסק או מקצוע.
 5.6.2.6חבות בגין נזק לכלי שיט או נזק
שנגרם על ידו.
 5.6.3לפני או תוך כדי ניהול ההליכים או משא ומתן
לפשרה ,בקשר עם כל תביעה או סדרה של
תביעות ,רשאי המבטח לשלם למבוטח את
סכום גבול האחריות כאמור בסעיף 5.6.1
לעיל לאחר שנוכו ממנו כל סכום או סכומים
שכבר שולמו כתגמולי ביטוח ,ובמקרה
כזה יוותר המבטח על הניהול והפיקוח על
תביעה או תביעות כאלה ויהא פטור מכל
תשלום נוסף בקשר אליה או אליהן.

 5.7החזר הוצאות
קורס צלילה
מתקדם
לצוללנים
מוסמכים

המבטח ישפה את המבוטח בגין הפסד דמי
השתתפות בקורס צלילה מתקדם לצוללנים
מוסמכים .המבטח לא יכסה עלות בגין ספרות
מקצועית ותעודות הסמכה ,כתוצאה ממקרה
ביטוח שאירע בהיותו משתתף בקורס צלילה
תחת פיקוח של מדריך מוסמך ואשר בגינו הצולל
נפסל לצלילה לצמיתות.
אחריות המבטח בגין כיסוי זה לא תעלה על הנקוב
בטבלת תכניות הביטוח בסעיף  2.3לפוליסה
ובלבד שלא קמה למבוטח זכות להשבת דמי
ההשתתפות בקורס מבית הספר לצלילה.
שולמו ע"י המבוטח דמי השתתפות בקורס צלילה
מתקדם לצוללנים מוסמכים ,יחול הכיסוי אך ורק
על החלק היחסי של עלות הקורס המתייחס לאותו
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שלב בקורס לאחר שנפסל המבוטח כאמור לעיל.
המבוטח לא יהיה זכאי לשיפוי על פי סעיף זה אם
נפסל לצלילה במהלך הקורס מסיבה רפואית
שאינה עקב מקרה הביטוח או חדל להשתתף
בקורס מסיבה אחרת כלשהי שאינה עקב מקרה
הביטוח.

7.2

המבוטח יודיע למבטח מיד על קרות מקרה
הביטוח ונסיבותיו ,וימציא לו בהקדם אפשרי את
כל המסמכים המקוריים שיידרשו על ידו לברור
חבותו ,לרבות כתב ויתור על סודיות רפואית חתום
ע"י המבוטח כלפי כל אחד ו/או גוף ,כולל הארגון
ו/או הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית.
ואולם ,אם המבוטח מחויב למסור את המסמכים
המקוריים גם לגורם אחר או אם מסיבה אחרת אין
ביכולתו להציגם ,על המבוטח להציג העתק של
המסמכים המקוריים בצירוף הסבר למי נשלחו
המסמכים המקוריים ואישור של אותו הגורם בגין
הסכום ששילם למבוטח בגין מסמכים אלו או
בצירוף הסבר למי נשלחו המסמכים המקוריים
ופירוט הסיבה לכך שאין ביכולתו להמציאם.

7.3

על המבוטח או על בא כוחו לשלוח למבטח דווח
מלא בכתב על תאונת הצלילה בצירוף דוח רפואי
מהרופא המטפל ו/או מביה"ח וכן ימציא למבטח
כל מסמך אחר שיידרש על ידי המבטח בהתאם
לנסיבות מקרה ביטוח.

7.4

המבטח יהא רשאי לנהל על חשבונו כל חקירה
סבירה וכן לבקר המבוטח ולבדוק את מבוטח על
ידי בא כוחו הרפואי ו/או נציג אחר כפי שימצא
לנכון ובלבד שמצב המבוטח מאפשר זאת ואין
בביצוע הבדיקה ו/או החקירה משום החמרת מצבו
של המבוטח או עיכוב בטיפול ו/או בריפוי לו הוא
נדרש.

7.5

המבוטח ימציא למבטח על פי דרישתו של האחרון
כתב ויתור על סודיות רפואית החתום על ידו .המצאת
כתב ויתור כנ"ל הינה מהותית לאחריות המבטח.

 6סייגים כלליים
המבטח לא יהיה אחראי ולא יכסה על פי פוליסה זו ,מקרה הקשור
במישרין או בעקיפין ו/או הנובע מ:
6.1

פעולה מלחמתית ,צבאית ,משטרתית ,מעשה
איבה או פעולות מעין מלחמתית ,מהפכה מרד,
פרעות ,מהומות ,מעשה חבלה ,טרור ,שירות
המבוטח בצבא.

6.2

ניסיון התאבדות ו/או פציעה עצמית מכוונת בין
שהמבוטח היה שפוי דעתו ובין אם לא.

6.3

אלכוהוליזם או השפעת סמים האסורים על פי
החוק ו/או שימוש בהם.

6.4

פעולה פלילית של המבוטח.

6.5

מחלת נפש ו/או הפרעה נפשית או עצבנית של
המבוטח.

6.6

מחלת המבוטח שהטיפול בה היה צפוי ו/או אם
מקרה הביטוח הוא תוצאה ו/או מהלך טבעי של
מחלה ו/או תוצאות מחלה ו/או החמרה ושינוי
לרעה פתאומי ובלתי צפוי של מחלה ,שבשלה
היה המבוטח בטיפול רפואי ,לרבות טיפול תרופתי
בלבד ,ו/או מצב בריאות אשר הרופא המטפל
המליץ כי המבוטח לא יצלול ,ו/או בהשגחה ,בעת
הצלילה או במשך  3החודשים שקדמו לצלילה.

6.7

נזק ו/או נזקים תוצאתיים מכל מין וסוג שהוא.

6.8

טיפולי שיניים.

6.9

אי קיום התנאים המוקדמים להתחייבות המבטח
כקבוע בסעיף  3לעיל על כל סעיפי המשנה שבו
כמפורט בפוליסה זו.

6.10

הריון או לידה.

6.11

קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי.

 7תביעות
7.1

300304223

הגשת תביעה בהתאם לפוליסה זו תעשה בהתאם
למפורט אטפסי ההנחיות להגשת תביעה באתר
האינטרנט של החברה www.fnx.co.il
 8תנאים כלליים
 8.1ביטוח בחברות
אחרות

המבוטח ישתף פעולה עם המבטח לפני הגשת
תביעתו ולאחריה ועליו לעשות את כל הנדרש
כדי לאפשר למבטח לברר חבותו לתשלום על פי
הפוליסה והיקפה.
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 - 8.1.1המבוטח חייב למסור למבטח הודעה מיד
לאחר שנודע לו על כל ביטוח אחר שנעשה
מפני הסיכונים המכוסים בפוליסה זו.
 - 8.1.2פוליסה זו תכסה אובדן ,נזק או חבות
כלשהם אם בקרות מקרה הביטוח לציוד
צלילה אישי ו/או בגין חבות המבוטח כלפי
צד שלישי היה קיים לגביו ביטוח אחר או
ביטוחים אחרים וזאת עד לגבול האחריות
הנדון בפוליסה זו.
אולם למבטח תהא זכות השיבוב כלפי המבוטח ו/
או המבטחים האחרים לגבי הסכום החופף.
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8.2

תבע המבוטח תשלום מאת המבטח עבור הוצאה
שבגינה חלה אחריות צד שלישי לכסותה על פי דין,
ותשלום כנ"ל שולם על ידי המבטח ,יהא המבטח
זכאי לשבב הסכומים ששולמו על ידו למבוטח.

8.3

שולמו על ידי המבטח תשלומים כאמור בסעיף
 ,8.2תעבור למבטח כל זכות שהייתה או קיימת
למבוטח כנגד צד שלישי וזאת בגובה סכום תגמולי
הביטוח ששולמו על ידי המבטח למבוטח .האמור
בסעיף זה לא יחול על תשלום בגין מקרה מוות
כאמור בסעיף  5.4או  13.3ועל תשלום בגין מקרה
נכות כאמור בסעיף  5.5או .13.4
על המבוטח ו/או המוטב לשתף פעולה עם
המבטח ולעשות כל פעולה על מנת לאפשר קבלת
הסכומים אשר שולמו ע"י המבטח והיו באחריות
צד שלישי.

8.4

כל תשלום במטבע ישראלי על פי פוליסה זו יבוצע
לפי שער החליפין היציג של המטבע הנוגע לעניין
ביום ביצוע התשלום למבוטח על ידי המבטח.

8.5

אין המבוטח רשאי ללא הסכמת המבטח בכתב,
להודות בחבות או ליטול התחייבות המחייבת את
המבטח .

8.6

המבטח יהא זכאי לנהל בשם המבוטח כל הליך
הנובע מחבות לפי פוליסה זו או קשור בתביעה על
פי פוליסה זו.

 8.7התיישנות

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי
פוליסה זו היא  3שנים מיום קרות מקרה הביטוח,
קרי -מיום תאונת הצלילה או מקרה ביטוח אחר
המוגדר בפוליסה זו ,לפי העניין .על אף האמור,
הייתה עילת התביעה נכות שנגרמה למבוטח
מתאונת צלילה ,תימנה תקופת ההתיישנות מיום
שקמה למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי
תנאי פוליסה זו .כמו כן ,על אף האמור לעיל,
לעניין חבות כלפי צד שלישי שבה לא תתיישן
תביעה ,כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי
כנגד המבוטח ולמעט מקרה ביטוח שהנו נכות
עקב תאונה שבה לא תתיישן התביעה כל עוד לא
התגבשה הנכות.

 8.8ביטול הביטוח

 8.8.1המבוטח יהיה רשאי לבטל את הביטוח לפי
פוליסה זו במהלך תקופת הביטוח ובלבד
שהודעה בכתב נשלחה למבטח.
 8.8.2במקרה של ביטול הפוליסה על ידי המבוטח
יחזיר המבטח למבוטח את דמי הביטוח
ששולמו בעד התקופה שלאחר כניסת
הביטול לתוקף ,מחושב באופן הבא:
ביטול פולסה שתוקפה הוא עד  7יום100% :
דמי ביטול.

300304223
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ביטול פוליסה שתוקפה מעל  7יום יחושב
באופן הבא:
מדמי הביטוח השנתיים ינוכו  20%בגין
החודשיים שנוצלו ובנוסף ינוכו  ₪ 100מדמי
הביטוח השנתיים.
 10%( ₪ 60 =20%*300בגין כל חודש
שנוצל ,קרי  20%בגין חודשיים)
( ₪ 140 =300-60-100סה"כ החזר דמי
הביטוח למבוטח )
המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח
כאמור ,לאחר כניסת הפוליסה לתוקף
ובלבד שלא הוגשה ולא תוגש כל תביעה
לתשלום על פי פוליסה זו.
 8.8.3לא שולמו דמי הביטוח במועדם ,על ידי
המבוטח ולא שולמו גם תוך  15יום לאחר
שהחברה דרשה מהמבוטח בכתב לשלמם,
רשאית החברה להודיע למבוטח בכתב כי
החוזה יתבטל כעבור  21ימים נוספים אם
הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן וזאת
מבלי לפגוע בזכותה על-פי כל דין.
 8.9הודעות

 9שיפוט
9.1

 8.9.1הודעה של המבטח למבוטח בכל הקשור
לפוליסה תשלח לפי מענו האחרון הידוע
למבטח .בהעדר הודעה בכתב על שינוי
מענו ,יחשב כמענו האחרון הידוע למבטח
המען הרשום בדף פרטי הביטוח.
 8.9.2הודעה של המבוטח אל המבטח תימסר
בכתב למשרדי המבטח.
כל הליך משפטי על פי פוליסה זו או הנובע ממנה
המתייחס לאירוע שאירע בתחומי מדינת ישראל
יידון על פי דיני מדינת ישראל.

9.2

הליכים משפטיים המתייחסים לאירועים שאירעו
מחוץ לתחומי מדינת ישראל ידונו על פי דיני מדינת
ישראל או על פי דיני המדינה בה אירע האירוע
בהתאם לענין.

9.3

חילוקי דעות המתייחסים לפרשנות נוסח פוליסה
זו ידונו על פי דיני מדינת ישראל בבתי משפט
בישראל.

300304223
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נספח :תוכנית "START SCUBA DIVER" E
נספח הרחבה ל"פוליסה הבסיסית"
לחניכים בקורסי הסמכה לצלילה ספורטיבית
נספח זה בתוקף בתנאי שנרכש על ידי המבוטח וצוין במפורש בדף פרטי
הביטוח .מוצהר ומוסכם כי נספח זה יהא בתוקף רק כנספח לפוליסה
"הפניקס  "DIVERשאליה הוא מצורף (להלן" :הפוליסה הבסיסית")
והוא כפוף לכל תנאי הפוליסה הבסיסית ,לרבות חריגיה וסייגיה ולמעט
נושאים המוסדרים מפורשות בנספח זה .בכל מקרה של סתירה בין
הוראות הפוליסה הבסיסית לבין הוראות נספח זה יחולו הוראות הנספח.
 10הגדרות
הגדרות לנספח זה בלבד המחליפות את הוראות הפוליסה הבסיסית.
 10.1המבוטח

יחיד אשר שמו נקוב בדף פרטי הביטוח העומד
בכל אחד מהקריטריונים הבאים במצטבר:
 10.1.1הנו חניך בקורס (דרגה א') הכשרה לקראת
הסמכה כצולל ספורטיבי  /בצלילה
ספורטיבית (להלן" :קורס הסמכה").
 10.1.2אינו מוסמך להיות צולל ספורטיבי עפ"י
הכללים שנקבעו בחוק הצלילה.
 10.1.3הינו תחת השגחת מדריך צלילה מוסמך
במסגרת בית ספר לצלילה המורשה
להסמכת צוללים ועל פי תכנית ללימוד
צלילה לפי מערכי הדרכת צלילה של
ארגון צלילה ,שאישרה הרשות ,ובשינויים
שקבעה.

 10.2תכנית הביטוח

תכנית הביטוח המפורטת בנספח זה ,וכמצוין בדף
פרטי הביטוח של פוליסת הביטוח שהונפקה ע"ש
המבוטח.

מס' סעיף סוג הכיסוי /סוג התוכנית
בפוליסה
10.5

10.3
4
4.1
4.1
4.2
5.1
5.2
300304223

E

התקופה המתחילה במועד תחילתו
הרשמית של קורס ההסמכה כמצוין בדף
פרטי הביטוח ומסתיימת לאחר  30ימים או
במועד קבלת דרגת הסמכה לצלילה כצולל
ספורטיבי דרגה א' ,לפי המועד המוקדם מבין
השניים.
איזור גיאוגרפי
הוצאות כמפורט בסעיף  4ותתי סעיפיו להלן:
הוצאות הצלה ,חילוץ ,פינוי ,והעברה לבית
חולים קרוב
הטסה רפואית
הוצאות אשפוז בבית חולים
אובדן ציוד צלילה אישי
כיסוי להוצאות העברת גופה
מהדורת דצמבר 2015

עד  30ימים
רצופים

מס' סעיף סוג הכיסוי /סוג התוכנית
בפוליסה
5.3.1
5.3.2
5.4
5.5
5.5.1
5.6
5.7

E

החזר הוצאות בגין כרטיס נסיעה חלופי
מלון בחו"ל
תשלום חד פעמי במקרה מוות מתאונת
צלילה
תשלום חד פעמי (פיצוי) במקרה נכות
תמידית מוחלטת
תשלום חד פעמי (פיצוי) במקרה נכות
תמידית חלקית
חבות כלפי צד שלישי -גבול אחריות למקרה
ולתקופה
החזר הוצאות קורס צלילה מתקדם
לצוללנים מוסמכים

לא כלול
לא כלול
לא כלול
לא כלול
לא כלול
לא כלול
לא כלול

 10.3אזור גיאוגרפי
לכיסוי ביטוחי

שטח מדינת ישראל בלבד.

 10.4מקרה הביטוח

תאונת צלילה במהלך קורס ההסמכה ,באזור
הגיאוגרפי לכיסוי ביטוחי ובתחום הכיסוי .לעניין זה
"תאונת צלילה"  -כל פגיעה גופנית בלתי צפויה
מראש ו/או מחלה שתיגרם במשך תקופת הביטוח,
כתוצאה ישירה מפעילות צלילה ספורטיבית של
המבוטח במהלך קורס הסמכה ,באזור הגיאוגרפי
ובתחום הכיסוי.

 10.5תקופת הביטוח התקופה המתחילה במועד תחילתו הרשמית
של קורס ההסמכה כמצוין בדף פרטי הביטוח
ומסתיימת לאחר  7ימים או במועד קבלת דרגת
הסמכה לצלילה כצולל ספורטיבי דרגה א' ,לפי
המועד המוקדם מבין השניים .מובהר בזאת כי
הכיסוי הביטוחי הינו תוך כדי ובמשך כל התקופה
בה מתקיימת הפעילות במסגרת קורס ההסמכה
עד לקבלת דרגת הסמכה לצלילה כצולל
ספורטיבי דרגה א'.
 10.6צלילה
ספורטיבית

ישראל
עד $ 30,000
כלול

צלילה בעזרת ציוד צלילה אישי ,תוך שימוש
באוויר/גז דחוס בהנחיית מדריך קורס ההסמכה,
שלא לשם ביצוע עבודה או פעילות צבא או
משטרה ,ועל פי תכנית ללימוד צלילה לפי מערכי
הדרכת צלילה של אירגון צלילה שאישרה הרשות,
ובשינויים שקבעה.

כלול
כלול
לא כלול
עד $ 5,000
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 11תנאים מוקדמים להתחייבות המבטח
התנאים לנספח זה בלבד מחליפים את תנאי הפוליסה הבסיסית בסעיף
 3לפוליסה הבסיסית.
התחייבות המבטח על פי פוליסה זו ,מותנית בקיומם של כל התנאים
הבאים במצטבר במהלך תקופת הביטוח:
11.1

הצלילה הספורטיבית נעשתה במסגרת קורס
הסמכה בלוויית מדריך מוסמך כנדרש בתקנות
הצלילה הספורטיבית (שירותי צלילה) ,התש"ם
 ( 1980להלן" :תקנות הצלילה") של הרשותהמוסמכת.

11.2

הצלילה הספורטיבית בוצעה באזור שלא נאסר
לצלילה ע"י הרשות המוסמכת.

11.3

המבוטח היה בעת הצלילה הספורטיבית מצויד
בציוד צלילה אישי או בציוד שנורקל (ציוד הכולל
את כל אלה קנה ,מסכה וסנפירים).

11.4

במידה ונדרש ע"פ חוק ו/או תקנות הצלילה,
המבוטח קיבל אישור כשירות לצלילה .אישור
הכשירות תקף אך ורק אם ניתן ע"י רופא.

כל התנאים המפורטים לעיל ,הינם מהותיים ומהווים תנאי לאחריות
המבטח.

נספח :תוכנית "INTRODUCTORY DIVE INSURANCE" F
נספח הרחבה ל"פוליסה הבסיסית" לפעילות מסוג צלילת היכרות
נספח זה בתוקף בתנאי שנרכש על ידי המבוטח וצוין במפורש בדף פרטי
הביטוח .מוצהר ומוסכם כי נספח זה יהא בתוקף רק כנספח לפוליסה
"הפניקס  "DIVERשאליה הוא מצורף (להלן" :הפוליסה הבסיסית")
והוא כפוף לכל תנאי הפוליסה הבסיסית ,לרבות חריגיה וסייגיה ולמעט
נושאים המוסדרים מפורשות בנספח זה .בכל מקרה של סתירה בין
הוראות הפוליסה הבסיסית לבין הוראות נספח זה יחולו הוראות הנספח.
 12הגדרות לנספח זה בלבד המחליפות את הוראות הפוליסה הבסיסית
יחיד אשר שמו נקוב בדף פרטי הביטוח העומד
 12.1המבוטח
בכל אחד מהקריטריונים הבאים במצטבר:
 12.1.2אינו מוסמך להיות צולל ספורטיבי עפ"י
הכללים שנקבעו בחוק הצלילה.
 12.1.3הינו תחת השגחת מדריך צלילה מוסמך
או בדרגת מדריך עוזר לפחות במסגרת
בית ספר לצלילה המורשה מטעם רשות
הצלילה.
 12.2תכנית הביטוח

מס' סעיף סוג הכיסוי /סוג התוכנית
בפוליסה
12.5
12.3
4
4.1
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3.1
5.3.2
5.4
5.5
5.5.1
5.6
5.7
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תכנית הביטוח המפורטת בנספח זה ,וכמצוין בדף
פרטי הביטוח של פוליסת הביטוח שהונפקה ע"ש
המבוטח.

300304223

F

יום אחד
תקופת הביטוח
ישראל
איזור גיאוגרפי
הוצאות כמפורט בסעיף  4ותתי סעיפיו להלן :עד $ 30,000
הוצאות הצלה ,חילוץ ,פינוי ,והעברה לבית כלול
חולים קרוב
כלול
הטסה רפואית
כלול
הוצאות אשפוז בבית חולים
לא כלול
אובדן ציוד צלילה אישי
עד $ 5,000
כיסוי להוצאות העברת גופה
לא כלול
החזר הוצאות בגין כרטיס נסיעה חלופי
לא כלול
מלון בחו"ל
לא כלול
תשלום חד פעמי במקרה מוות מתאונת
צלילה
לא כלול
תשלום חד פעמי (פיצוי) במקרה נכות
תמידית מוחלטת
לא כלול
תשלום חד פעמי (פיצוי) במקרה נכות
תמידית חלקית
חבות כלפי צד שלישי -גבול אחריות למקרה לא כלול
ולתקופה
לא כלול
החזר הוצאות קורס צלילה מתקדם
לצוללנים מוסמכים
מהדורת דצמבר 2015
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 12.3אזור גיאוגרפי
לכיסוי ביטוחי

שטח מדינת ישראל בלבד.

 12.4מקרה הביטוח

תאונת צלילה במהלך צלילת היכרות ,באזור
הגיאוגרפי לכיסוי ביטוחי ובתחום הכיסוי .לעניין זה
"תאונת צלילה"  -כל פגיעה גופנית בלתי צפויה
מראש ו/או מחלה שתיגרם במשך תקופת הביטוח,
כתוצאה ישירה מפעילות צלילה של המבוטח
במהלך צלילת ההיכרות ,באזור הגיאוגרפי
ובתחום הכיסוי.

 12.5תקופת הביטוח התקופה היא ליום פעילות של עד שתי צלילות
היכרות באותו יום.
 12.6צלילת היכרות צלילה של אדם ללא כל ניסיון צלילה קודם בעזרת
ציוד צלילה השייך למרכז הצלילה ,תוך שימוש
באוויר דחוס בהנחיית מדריך או עוזר מדריך שלא
לשם ביצוע עבודה או פעילות צבא או משטרה,
הצלילה תיערך במסגרת או בחסות מרכז צלילה
או בי"ס לצלילה הפועל ברישיון מאת הרשות.
 13תנאים מוקדמים להתחייבות המבטח
התנאים לנספח זה בלבד מחליפים את תנאי הפוליסה הבסיסית בסעיף
 3לפוליסה הבסיסית.
התחייבות המבטח על פי פוליסה זו ,מותנית בקיומם של כל התנאים
הנדרשים לצלילת היכרות בהתאם לחוק הצלילה הספורטיבית,
התשל"ט ,1979 -התקנות והוראות הרשות לצלילה ספורטיבית  /הרשות
המוסמכת (נהלי רשות  5.1.1מיום  31.12.2014או כל נוהל אחר יחליפו
לעניין צלילה ספורטיבית) (להלן" :הנוהל") הבאים במצטבר במהלך
תקופת הביטוח:
13.1

צלילת ההיכרות נעשתה במסגרת חוק הצלילה
ועל פי נוהל צלילת הכרות בלוויית מדריך מוסמך או
עוזר מדריך כנדרש בתקנות הצלילה הספורטיבית
(שירותי צלילה) ,התש"ם ( 1980 -להלן" :תקנות
הצלילה") של הרשות המוסמכת.

13.2

צלילה ההיכרות בוצעה באזור שלא נאסר לצלילה
ע"י הרשות המוסמכת.

13.3

המבוטח היה בעת צלילת ההיכרות מצויד בציוד
צלילה השייך למרכז הצלילה שהנו ציוד צלילה
אישי או בציוד שנורקל (ציוד הכולל את כל אלה
קנה ,מסכה וסנפירים).

13.4

צלילת היכרות אינה מיועדת להסמכת צוללים
ספורטיבית.

נספח :תוכנית "DIVING INSURANCE RESEARCH" G
נספח הרחבה ל"פוליסה הבסיסית" לפעילות חוקרים ו/או תלמידי מחקר
ו/או לצרכי לימוד ,לרבות בשכר.
מוסכם בזאת כי הגדרה למונח "צלילה ספורטיבית" יורחב לכסות צלילה
של חוקרים ו/או תלמידי מחקר ו/או לצרכי לימוד ,לרבות בשכר ,במסגרת
האוניברסיטאות :תל אביב ,ירושלים ,חיפה ,המכון הבין אוניברסיטאי
באילת ,המכון לחקר ימים ואגמים ולרבות מכוני מחקר ישראלים
העוסקים בתחום ובתנאי ששולמה פרמיה נוספת וההרחבה צויינה בדף
פרטי הביטוח.
הביטוח אינו מכסה צלילות טכניות ועל החוקרים או תלמידי המחקר
להצטייד בפוליסה מתאימה לצלילות טכניות .על אף שנאמר בפוליסה
הבסיסית שצלילות דיג לא מכוסות ,איסוף אלמוגים ולכידת דגים לצורכי
מחקר תהייה מכוסה על פי נספח זה.

כל התנאים המפורטים לעיל ,הינם מהותיים ומהווים תנאי לאחריות
המבטח.
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חלק א' :גילוי נאות בפוליסה לביטוח צלילה ספורטיבית
נושא
כללי

סעיף
שם הפוליסה

תנאים
הפניקס DIVER

משך תקופת הביטוח  5 Aימים
 12 B,C,D,Gחודשים
 Eעד  30ימים
 Fיום אחד
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שם החברה
(המבטח)

שינוי
תנאים
פרמיות

הכיסויים בפוליסה

כמפורט בחלק ב' לגילוי הנאות

תנאים לחידוש
אוטומטי

אין

תקופת אכשרה

אין

תקופת המתנה

אין

השתתפות עצמית

אין

שינוי תנאי הפוליסה אין שינוי בתנאים
במהלך תקופת
הביטוח
גובה הפרמיה
השנתית

בהתאם למפורט בדף פרטי הביטוח

מבנה הפרמיה

פרמיה קבועה

שינוי הפרמיה
במהלך תקופת
הביטוח

אין

תנאי ביטול הפוליסה בכל עת בהודעה בכתב למבטח
(סעיפים )8.8.1-8.8.2
על ידי המבוטח
תנאי
ביטול

חריגים

300304223

תנאי ביטול הפוליסה במקרה של אי תשלום דמי הביטוח
(סעיף  )8.8.3או במקרה של אי גילוי
על ידי המבטח
בהתאם להוראות חוק חוזה ביטוח
החרגה בגין מצב
בריאות קיים

קיים (סעיף )6.6

סייגים לחבות
המבטח

כמפורט בסעיף  6לפוליסה
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חלק ב' :ריכוז הכיסויים והרחבות בפוליסה
שיפוי/
פיצוי

הגוף
המאשר
את
התביעה

ממשק עם
סל בסיס
ו/או שב"ן

קיזוז
תגמולים
עם ביטוח
אחר

ס'

סוג הכיסוי /סוג התוכנית

שיפוי

לא רלוונטי

משלים

יש

4

הוצאות רפואיות כתוצאה מתאונת צלילה
כמפורט בסעיף  4ותתי סעיפיו להלן:

כלול

כלול

כלול

שיפוי

לא רלוונטי

משלים

יש

4.1

הוצאות הצלה ,חילוץ ,פינוי ,והעברה לבית
חולים קרוב

כלול

כלול

כלול

שיפוי

לא רלוונטי

משלים

יש

4.1

הטסה רפואית

כלול

כלול

כלול

כלול

שיפוי

לא רלוונטי

משלים

יש

4.2

הוצאות אשפוז בבית חולים

כלול

כלול

לא רלוונטי לא רלוונטי

יש

5.1

אובדן ציוד צלילה אישי

לא כלול

עד  $ 1,500עד  $ 1,500עד $ 1,500

שיפוי

יש

5.2

כיסוי להוצאות הטסת גופה

עד  $ 5,000עד  $ 5,000עד  $ 5,000עד $ 5,000

שיפוי

לא רלוונטי לא רלוונטי

5.3.1

החזר הוצאות בגין כרטיס נסיעה חלופי

לא כלול

עד  $ 2,000עד  $ 2,000עד $ 2,000

שיפוי

לא רלוונטי לא רלוונטי

יש

5.3.2

מלון בחו"ל

לא כלול

עד  $ 100עד $ 100
ליום ועד  10ליום ועד
 10ימים
ימים

עד $ 100
ליום ועד
 10ימים

שיפוי

לא רלוונטי לא רלוונטי

יש

B

A

C

D

עד
עד
עד
עד
$ 250,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 100,000

5.4

תשלום חד פעמי במקרה מוות מתאונת צלילה לא כלול

$ 10,000

$ 10,000

$ 20,000

פיצוי

לא רלוונטי

מוסף

אין

5.5

תשלום חד פעמי (פיצוי) במקרה נכות תמידית לא כלול
מוחלטת

עד
$ 10,000

עד
$ 10,000

עד
$ 20,000

פיצוי

לא רלוונטי

מוסף

אין

5.5.1

תשלום חד פעמי (פיצוי) במקרה נכות תמידית לא כלול
חלקית

עד
$ 10,000

עד
$ 10,000

עד
$ 20,000

פיצוי

לא רלוונטי

מוסף

אין

5.6

חבות כלפי צד שלישי -גבול אחריות למקרה
ולתקופה

לא כלול

$ 75,000

$ 75,000

$ 100,000

שיפוי

לא רלוונטי לא רלוונטי

יש

5.7

החזר הוצאות קורס צלילה מתקדם לצוללנים לא כלול
מוסמכים

עד $ 500

עד $ 500

עד $ 500

שיפוי

לא רלוונטי לא רלוונטי

יש

נספח  Gנספח הרחבה ל"פוליסה הבסיסית" לפעילות
חוקרים ו/או תלמידי מחקר ו/או לצרכי לימוד,
לרבות בשכר.
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נספח START SCUBA DIVER | E

נספח INTRODUCTORY DIVE INSURANCE | F

ס'

סוג הכיסוי /סוג התוכנית

4

הוצאות כמפורט בסעיף  4ותתי סעיפיו להלן:

עד $ 30,000

4.1

הוצאות הצלה ,חילוץ ,פינוי ,והעברה לבית חולים קרוב

כלול

שיפוי

4.1

הטסה רפואית

כלול

שיפוי

לא רלוונטי

4.2

הוצאות אשפוז בבית חולים

כלול

שיפוי

לא רלוונטי

5.1

אובדן ציוד צלילה אישי

לא כלול

5.2

כיסוי להוצאות הטסת גופה

עד $ 5,000

F/E

שיפוי/
פיצוי

הגוף
המאשר
את
התביעה

ממשק עם
סל בסיס
ו/או שב"ן

קיזוז
תגמולים
עם ביטוח
אחר

שיפוי

לא רלוונטי

משלים

יש

לא רלוונטי

משלים

יש

משלים

יש

משלים

יש

לא
רלוונטי

לא רלוונטי לא רלוונטי

יש

שיפוי

לא רלוונטי לא רלוונטי

יש

5.3.1

החזר הוצאות בגין כרטיס נסיעה חלופי

לא כלול

לא
רלוונטי

לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי

5.3.2

מלון בחו"ל

לא כלול

לא
רלוונטי

לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי

5.4

תשלום חד פעמי במקרה מוות מתאונת צלילה

לא כלול

לא
רלוונטי

לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי

5.5

תשלום חד פעמי (פיצוי) במקרה נכות תמידית מוחלטת

לא כלול

לא
רלוונטי

לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי

5.5.1

תשלום חד פעמי (פיצוי) במקרה נכות תמידית חלקית

לא כלול

לא
רלוונטי

לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי

5.6

חבות כלפי צד שלישי -גבול אחריות למקרה ולתקופה

לא כלול

לא
רלוונטי

לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי

5.7

החזר הוצאות קורס צלילה מתקדם לצוללנים מוסמכים

לא כלול

לא
רלוונטי

לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי

כיסוי לשרות
מילואים

אין

לא
רלוונטי

לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי

כיסוי עקב
פעולת טרור

אין

לא
רלוונטי

לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי

לא
רלוונטי

לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי

שחרור מתשלום לא רלוונטי
פרמיה
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ס'

סוג הכיסוי /סוג התוכנית

אופן קביעת
הנכות

הנכות תקבע על ידי רופא מומחה בתחום הרלבנטי
לפגיעה הגופנית שנגרמה למבוטח עקב תאונת הצלילה.
דרגת הנכות תיקבע על פי המבחנים הרלבנטיים שנקבעו
לפגיעה מהסוג הנדון בחלק א' אשר בתוספת לתקנה 11
שבתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי
עבודה) ,תשס"ז( 1956-להלן" :המבחנים") .ואולם מובהר
במפורש כי תוספת שיעור נכות הקבועה בסעיפים  15ו/או
 16לתקנות הביטוח הלאומי לא תיכלל במבחנים לצורך
קביעת דרגות נכות .אין בקביעת שיעור נכות כאמור כדי
להחיל על פוליסה זו הוראה כלשהי מתוך חוק הביטוח
הלאומי ותקנותיו ,מעבר לעניין קביעת דרגת הנכות.
לא פורטה הפגיעה במבחנים ,תקבע דרגת הנכות על ידי
רופא מומחה בתחום הרלבנטי לפגיעה הגופנית עקב תאונת
הצלילה ,לפי הפגיעה הדומה לה מבין הפגיעות שנקבעו
במבחנים.

לא
רלוונטי

קביעת נכות
צמיתה

לא רלוונטי

לא
רלוונטי

F/E

שיפוי/
פיצוי

ממשק עם
סל בסיס
ו/או שב"ן

קיזוז
תגמולים
עם ביטוח
אחר

הגוף
המאשר
את
התביעה

לא רלוונטי לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי לא רלוונטי

לא רלוונטי

תנאי חוזה הביטוח המחייבים הם תנאי פוליסת הביטוח ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הגילוי הנאות לבין פוליסת הביטוח -יגברו ויחייבו תנאי הפוליסה
לכל דבר ועניין .הסכומים הנקובים בגילוי הנאות צמודים למדד הנקוב בפוליסה .בביטוחי בריאות קיימים מספר סוגי כיסויים:
( )1ביטוח תחליפי – ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן (שירותי בריאות נוספים בקופות החולים) .בביטוח זה
ישולמו תגמולי הביטוח ללא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים (מהשקל הראשון).
( )2ביטוח משלים – ביטוח פרטי אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או השב"ן .כלומר ,ישולמו תגמולים שהם הפרש שבין
ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או שב"ן.
( )3ביטוח מוסף – ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן .בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח מהשקל הראשון .יצוין כי ההגדרות
האמורות תקפות ליום פרסומן.
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