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תמצית תנאי הביטוח – הראל ביטוח תאונות אישיות 

ביטוח לאירועים תאונתיים  -  מספר נספח 530, מהדורה 01/2022 

תמצית פרטי הפוליסה 
הראל ביטוח תאונות אישיות – ביטוח לאירועים תאונתיים  שם הביטוח  

תאונות אישיות  סוג הביטוח  
כמפורט בסעיף 13 לפוליסה ובכלל זה תקופת הביטוח לא תעלה על 24 חודשים  תקופת הביטוח  
ותסתיים על פי המוקדם מבין מות המבוטח או בתום תקופת הביטוח הנקובה בדף 

פרטי הביטוח.  
כיסויים בגין מקרים הנובעים מתאונה לרבות פיצוי בגין מוות מתאונה (אם צויין  תיאור הביטוח 

בדף פרטי הביטוח), פיצוי בגין נכות מתאונה (אם צויין בדף פרטי הביטוח), פיצוי 
בגין שברים וכוויות מתאונה, פיצוי יומי בגין אשפוז מתאונה, פיצוי חד פעמי בגין 

סיעוד מתאונה, השתתפות במימון טיפולי פיזיותרפיה.   
במקרים המפורטים בסעיף 9 לפוליסה לרבות באירוע ביטוחי בגין מצב רפואי  הפוליסה אינה מכסה את המבוטח 

קודם ואין כיסוי למקרה ביטוח שנגרם עקב נהיגה ברכב דו גלגלי, והחל מגיל במקרים הבאים (חריגים בפוליסה) 
21 ומעלה למקרה ביטוח שנגרם עקב רכיבה באופניים חשמליים ו/או קורקינט 
חשמלי ו/או סגווי וכדו', אלא אם נרכש נספח מתאים לביטול חריגים אלו, וכן 

החריגים המפורטים בכיסויים בסעיף 4 , בסעיף 5, בסעיף 7,  ובסעיף 9 ככל 
שרלוונטי. באפשרותך לפנות לחברה לקבלת מידע מפורט בעניין זה. 

בהתאם לסכום ולכיסויים שרכשת, הסכום מפורט בדף פרטי הביטוח.   גובה הפיצוי הכספי שאקבל 
דוגמא - מנה אחת ביטוח תאונות אישיות   

 50,000 מוות מתאונה (אם נרכש) 
 50,000 נכות מתאונה (אם נרכש) 
 10,000 שברים וכוויות 

 100 אשפוז מתאונה (פיצוי יומי) 
 10,000 סיעוד מתאונה (פיצוי חד פעמי) 

ניתוח פלסטי מתאונה (תקרת 
 20,000

 שיפוי)
 כתף 8000 ₪,

 ניתוח עקב פגיעה אורתופדית  ברך, קרסול 5000 ₪
 

הערה חשובה: הסכומים המופיעים בטבלה הם סכומי הביטוח המקסימאליים. 
במקרים מסויימים, למשל בנכות חלקית, סכום הביטוח יהיה בהתאם להוראות 

החישוב כמפורט בסעיף 4 לפוליסה.  
 

עלות הביטוח 

 טווח גיל

מחיר הביטוח החודשי ללא הנחות ותוספות 
 עבור מנה אחת, על פי סכומי ביטוח שלהלן:

 גבר אשה
 23.83  32.21  3-20 
 21.27  32.61   21-39 
 25.02  44.84   40-49 
 42.37  49.16   50-54 
 49.83  51.15   55-59 
 54.36  53.12   60-64 
 61.08  55.33   65-69 
 75.80  61.17   70-76 
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אחרי כמה זמן מקרות מקרה  השתתפות עצמית  תיאור הכיסוי   שם הכיסוי 

הביטוח אהיה זכאי לתגמול 

(תקופת המתנה)1 

 1.2022

כיסוי לאירועים תאונתיים וביניהם:  פיצוי בגין אירוע  
סעיף 3 מתן פיצוי חד פעמי במקרה של  תאונתי 

מוות מתאונה (אם צויין בדף פרטי 
הביטוח),  

סעיף 4 נכות מתאונה (אם צויין בדף 
פרטי הביטוח),  

סעיף 5 שברים וכוויות מתאונה,   
סעיף 6 פיצוי יומי בגין אשפוז עקב תאונה 

(עד 16 שבועות),  
סעיף 7 פיצוי חד פעמי בגין מצב סיעודי 

מתאונה.  
סעיף 8 פיצוי בגין ביצוע ניתוח עקב 

אשפוז – 2 ימים   
 

סיעוד – 90 ימים 

פגיעה אורתופדית מתאונה -  בכתף, ברך 
או קרסול 

סעיף 8 השתתפות בטיפולי פיזיותרפיה  כיסוי לטיפולים 

נוספים בעת אירוע 

תאונתי 

 
סעיף 8 השתתפות בהוצאות בגין ביצוע 

עד 100 ₪ לטיפול  20% מעלות הטיפול 
פיזיותרפיה לפי מדד מרץ  הפיזיותרפי ועד 10 

 12439 – 2021 טיפולים. 
עבור ניתוח פלסטי - הסכום   

המקסימאלי שניתן לתבוע -  ניתוח פלסטי מתאונה בהתאם להוצאות 
בהתאם להוצאות בפועל ועד  בפועל 

20,000 ₪ לפי מדד מרץ 
 12439 – 2021

במקרה של תשלום מסוג שיפוי בכיסויים הרלוונטיים - חברת הביטוח תשלם את ההוצאות  הערות 
בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה אחרת 

לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה. 

 
התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסה.  

  

                                              

מחירי הביטוח למוצר זה נכונים למועד פרסומם. מחיר הביטוח לא ישתנה 
במהלך תקופת הביטוח, למעט האפשרות לעדכן את הפרמיה באישור הממונה 

על שוק ההון, ולמעט שינויים הנובעים מהצמדה למדד המחירים לצרכן.  

שים לב! מחיר הביטוח עלול להשתנות בהתאם לעיסוקך או מצבך הרפואי או 
עקב מתן הנחה.  

גיל המבוטח לצורך חישוב דמי הביטוח, יקבע באופן הבא: יראו את יום הולדתו 
של המבוטח כאילו חל בראשון לחודש יום ההולדת (לדוגמא: מבוטח שיגיע לגיל 

40 ביום 10.01.2019, יראו את ה-01.01.2019 כמועד הגיעו לגיל 40). 

 תקופת המתנה – תקופה המתחילה בקרות מקרה ביטוח בגינה אין המבוטח זכאי לפיצוי  1
או שיפוי כלשהו, אלא רק בסופה.  

תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה 
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מידע נוסף לגילוי נאות 

 1.2022

 
1. הפוליסה מכסה נזקים שנגרמו כתוצאה מתאונה בלבד ואינה כוללת כיסוי לנזקים שנגרמו כתוצאה ממחלה. 

2. הפוליסה אינה מהווה תחליף לפוליסת ביטוח חיים, שכן היא מכסה מוות מתאונה בלבד ולא מוות מכל סיבה. 

3. קטין בגיל חינוך חובה שחייב בחינוך חובה, מבוטח בביטוח תאונות אישיות לתלמידים על ידי הרשות המקומית. 

4. כחלק מחריגי הפוליסה, אין כיסוי למקרה ביטוח שנגרם עקב נהיגה ברכב דו גלגלי ו/או טרקטורון, והחל 

מגיל 21 ומעלה אין כיסוי למקרה ביטוח שנגרם עקב רכיבה באופניים חשמליים ו/או קורקינט חשמלי ו/או 

סגווי וכדו', אלא אם אושרה רכישת נספח מתאים לביטול חריגים אלו.   יובהר כי בכל מקרה לא יהיה כיסוי 

ככל שהנהיגה בכלי התחבורה הינה מתוקף עיסוקו של המבוטח. 

5. דוגמאות לגובה הפיצוי בגין כיסויים בפוליסה (תלוי במספר המנות שנרכשו):  

 

ביטוח תאונות אישיות  - 10 מנות  ביטוח תאונות אישיות  - 1 מנה 

 500,000  50,000
מוות מתאונה  מוות מתאונה 

 500,000  50,000
נכות מתאונה  נכות מתאונה 

 100,000  10,000
שברים וכוויות  שברים וכוויות 

 1,000 אשפוז מתאונה   100 אשפוז מתאונה 
(פיצוי יומי)  (פיצוי יומי) 

 100,000 סיעוד מתאונה (פיצוי חד פעמי)   10,000 סיעוד מתאונה (פיצוי חד פעמי) 

ניתוח פלסטי מתאונה (תקרת  ניתוח פלסטי מתאונה (תקרת 
 20,000  20,000

 שיפוי) שיפוי)

 כתף 8000 ₪, כתף 8000 ₪,
ברך, קרסול  ברך, קרסול 

 ניתוח עקב פגיעה אורטופדית ניתוח עקב פגיעה אורטופדית
₪ 5000 ₪ 5000 

  
עד 100 ₪ לטיפול  עד 100 ₪ לטיפול 
ובניכוי השתתפות  ובניכוי השתתפות 

 10 טיפולי פיזיותרפיה 10 טיפולי פיזיותרפיה
עצמית בגובה  עצמית בגובה 

 20%  20% 

 

 

  למשל, נקבעה למבוטח על ידי רופא מומחה על פי תקנה 11 לתקנות הביטוח הלאומי, נכות מוחלטת של 

הרגל בגובה 40%, וסכום הפיצוי הגבוה ביותר (הנקוב בדף פרטי הביטוח) לנכות מתאונה הנו         

  .₪ 40,000=100,000  X 40% :100,000 ₪. תגמולי הביטוח יחושבו במקרה זה כך

 

  למשל, אם סכום הפיצוי הגבוה ביותר (הנקוב בדף פרטי הביטוח) לשברים הנו: 10,000.  

הפיצוי שיינתן בגין שבר יהיה בין 300 ₪ בגין שבר באף, לבין 10,000 ₪ בגין שבר באגן.    

 

  למשל, אם סכום הפיצוי הגבוה ביותר (הנקוב בדף פרטי הביטוח) לכוויות הנו: 10,000.  

הפיצוי שיינתן בגין כוויה יהיה בין 1,000 ₪  בגין כוויה מדרגה שנייה בשטח כוויה מעל 4.5%, לבין פיצוי 

בגובה 10,000 ₪ בגין כוויה מדרגה שלישית בשטח כוויה של 28% ומעלה.  
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חבילת תאונות אישיות - ללא מוות מתאונה 

 1.2022

 
דוגמא - מנה אחת 
ביטוח תאונות 

אישיות   
 50,000 נכות מתאונה 
 10,000 שברים וכוויות 

 100 אשפוז מתאונה (פיצוי 
יומי) 

 10,000 סיעוד מתאונה (פיצוי 
חד פעמי) 

ניתוח פלסטי מתאונה 
 20,000

 (תקרת שיפוי)
 כתף 8000 ₪,

ניתוח עקב פגיעה 
 ברך, קרסול 5000 ₪

 אורתופדית 
 

הערה חשובה: הסכומים המופיעים בטבלה הם סכומי הביטוח המקסימאליים. במקרים מסויימים, 
למשל בנכות חלקית, סכום הביטוח יהיה בהתאם להוראות החישוב כמפורט בסעיף 4 לפוליסה.  

מחירי הביטוח למוצר זה נכונים למועד פרסומם. מחיר הביטוח לא ישתנה במהלך תקופת הביטוח, 
למעט האפשרות לעדכן את הפרמיה באישור הממונה על שוק ההון, ולמעט שינויים הנובעים מהצמדה 

למדד המחירים לצרכן.  

שים לב! מחיר הביטוח עלול להשתנות בהתאם לעיסוקך או מצבך הרפואי או עקב מתן הנחה.  
 
 

חבילת תאונות אישיות - ללא נכות מתאונה 
 

דוגמא - מנה אחת 
ביטוח תאונות 

אישיות   
 50,000 מוות מתאונה 
 10,000 שברים וכוויות 

 100 אשפוז מתאונה (פיצוי 
יומי) 

 10,000 סיעוד מתאונה (פיצוי 
חד פעמי) 

ניתוח פלסטי מתאונה 
 20,000

 (תקרת שיפוי)
 כתף 8000 ₪,

ניתוח עקב פגיעה 
 ברך, קרסול 5000 ₪

 אורתופדית 
 

הערה חשובה: הסכומים המופיעים בטבלה הם סכומי הביטוח המקסימאליים. במקרים מסויימים, 
למשל בנכות חלקית, סכום הביטוח יהיה בהתאם להוראות החישוב כמפורט בסעיף 4 לפוליסה.  

מחיר הביטוח החודשי ללא הנחות 
ותוספות עבור מנה אחת, על פי סכומי 

ביטוח שלהלן: 

מחירי הביטוח למוצר זה נכונים למועד פרסומם. מחיר הביטוח לא ישתנה במהלך תקופת הביטוח, 
למעט האפשרות לעדכן את הפרמיה באישור הממונה על שוק ההון, ולמעט שינויים הנובעים מהצמדה 

למדד המחירים לצרכן.  

שים לב! מחיר הביטוח עלול להשתנות בהתאם לעיסוקך או מצבך הרפואי או עקב מתן הנחה.  
 
 
 
 
 
 
 
 

אשה  גבר  גיל כניסה 

22.75 30.91  3-20
20.13 30.90  21-39
23.76 42.04  40-49
40.97 45.22  50-54
48.14 46.36  55-59
52.39 47.75  60-64
58.62 48.49  65-69

72.10 50.82  70-76

מחיר הביטוח החודשי ללא הנחות 
ותוספות עבור מנה אחת, על פי סכומי 

ביטוח שלהלן: 

אשה  גבר  גיל כניסה 

12.62 20.52  3-20
8.87 14.08  21-39
10.70 15.32  40-49
18.29 18.38  50-54
23.20 20.66  55-59
29.94 24.15  60-64
38.78 27.70  65-69
55.79 34.86  70-76
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חבילת תאונות אישיות - ללא מוות ונכות 

 1.2022

 
 
 

דוגמא - מנה אחת 
ביטוח תאונות 

אישיות   
 10,000 שברים וכוויות 

 100 אשפוז מתאונה (פיצוי 
יומי) 

 10,000 סיעוד מתאונה (פיצוי 
חד פעמי) 

ניתוח פלסטי מתאונה 
 20,000

 (תקרת שיפוי)
 כתף 8000 ₪,

ניתוח עקב פגיעה 
 ברך, קרסול 5000 ₪

 אורתופדית 
 

הערה חשובה: הסכומים המופיעים בטבלה הם סכומי הביטוח המקסימאליים. במקרים מסויימים, 
למשל בנכות חלקית, סכום הביטוח יהיה בהתאם להוראות החישוב כמפורט בסעיף 4 לפוליסה.  

מחיר הביטוח החודשי ללא הנחות 
ותוספות עבור מנה אחת, על פי סכומי 

ביטוח שלהלן: 

מחירי הביטוח למוצר זה נכונים למועד פרסומם. מחיר הביטוח לא ישתנה במהלך תקופת הביטוח, 
למעט האפשרות לעדכן את הפרמיה באישור הממונה על שוק ההון, ולמעט שינויים הנובעים מהצמדה 

למדד המחירים לצרכן.  

שים לב! מחיר הביטוח עלול להשתנות בהתאם לעיסוקך או מצבך הרפואי או עקב מתן הנחה.  
 

אשה  גבר  גיל כניסה 

 11.54  19.21  3-20
 7.72  12.36  21-39
 9.43  12.50  40-49
 16.87  14.41  50-54
 21.49  15.86  55-59
 28.01  18.73  60-64
 36.33  20.84  65-69
 52.10 24.52  70-76
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