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ונספח זה היו בתוקף מלא, בקרות מקרה 1. התחייבות החברה  

הביטוח.   

1.1 חרף האמור בתנאי תכנית הבסיס (להלן-  

2. תוקף הנספח  הפוליסה), בקרות מקרה ביטוח יימחקו 

מתחולת החריגים, החריגים שבסעיף 9.5 ו 

– 9.6 שעניינם כמפורט להלן, ולמעט אם 

הנהיגה או הרכיבה הנם מתוקף עיסוקו 

של המבוטח (במקרה שהינם מתוקף 

עיסוקו של המבוטח - יחולו החריגים) - 

 

"נהיגה ברכב דו גלגלי ו/או כל כלי 

תחבורה/אמצעי תחבורה דו גלגלי ממונע 

אחר, ו/או נהיגה על טרקטורון.  

רכיבה באופניים חשמליים ו/או קורקינט 

חשמלי ו/או סגווי ו/או כלי תחבורה אחר בעל 

מנוע חשמלי (למעט מכונית בעלת מנוע 

חשמלי), וזאת למעט מקרה ביטוח שארע 

כתוצאה מרכיבה של מבוטח שטרם הגיע 

לגיל 21 שנים." 

 

יובהר כי ככל שהנהיגה בכלי התחבורה 

הרלוונטי (ממונע או חשמלי כמפורט 

בסעיפים 9.5 ו – 9.6 לפוליסה) מחייבת 

רישיון, יהיה המבוטח זכאי לכיסוי ביטוחי 

בגין מקרה ביטוח שנגרם כתוצאה 

מתאונה עקב נהיגה בכלי התחבורה 

כאמור, אם החזיק רישיון בתוקף במועד 

קרות מקרה הביטוח, ולמעט אם הנהיגה 

בכלי התחבורה הנה מתוקף עיסוקו של 

המבוטח (כגון  - שליח על אופנוע). 

 

1.2 לעניין נספח זה- "תנאי תכנית הבסיס"- 

התנאים הכלליים לפוליסת תאונות אישיות 

אליהם מצורף נספח זה. 

 

1.3 החברה תהא אחראית על-פי נספח זה, רק 

אם נספח זה נרכש והוא כלול בתכנית 

הבסיס ובנוסף לכך שתכנית הבסיס 

 

תוקף הנספח יפוג בקרות אחד מהמועדים 

הבאים, המוקדם מבינהם: 

 

2.1 ביטול הפוליסה על ידי המבוטח או החברה 

בכפוף להוראות הדין. 

 

 

2.2 ביטול נספח זה על ידי המבוטח בכפוף 

להוראות הדין, ואולם מובהר כי המבוטח 

יהיה רשאי לבטל נספח זה במהלך תקופת 

הביטוח מבלי לפגוע בזכותו להמשיך את 

הפוליסה והנספחים הנוספים, ככל שקיימים. 

החברה תשלח למבוטח דף פרטי ביטוח 

מעודכן סמוך לעריכת השינוי.  

 

2.3 תום תקופת הביטוח בפוליסה. 

 

3. כללי 

יובהר כי למעט הקבוע בנספח זה, ביתר תנאי 

הפוליסה לא חל כל שינוי. 

ויכנס   , – "התכנית") ביטוח תאונות אישיות (להלן  נספח זה מהווה הרחבה לתכנית 
, וכן בכפוף לתשלום פרמיה בגין נספח זה,  לתוקפו בכפוף להסכמתו של המבוטח

כמפורט בדף פרטי הביטוח. 
 


