דף חריגים לפוליסה השנתית
חריגים כללים לפרקים :2-7
המבטח לא ישלם בגין תביעה/ות הנובע/ות או הקשורה/ות ב-:
מחלת המבוטח ו/או מחלת בן-משפחה קרוב שהטיפול בה היה צפוי ו/או אם מקרה הביטוח הוא
8.1
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 בהשגחה ,בעת
צאתו לחו"ל או במשך ששת החודשים שקדמו לצאת לחו"ל( .לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור
לעיל ,מחלה ממארת).
המבטח לא יהיה אחראי בגין אשפוז והוצאות רפואיות עבור פעולות שאינן הכרחיות וכאשר ניתן היה
8.2
לדחותן עד שוב המבוטח לישראל.
מצב בריאותי בגינו המבוטח או בן משפחה קרוב נמצא ברשימת המתנה :לטיפול רפואי ו/או לפני
8.3
התערבות רפואית ו/או כירורגית ו/או לניתוח ו/או בתהליך של בירור רפואי ללא אבחנה מתועדת.
בכל מקרה יהא המבטח זכאי לחייב את המבוטח לשוב לישראל לבצוע טיפול רפואי או להמשך
8.3
טיפול רפואי ,אם החזרתו ארצה תתאפשר מבחינה רפואית ,בכל עת במשך התקופה.
הטסה רפואית ,אשר בוצעה שלא באמצעות המבטח על פי אשור מטעמו.
8.4
הריון ,הריון מחוץ לרחם ,שמירת הריון ,הפלה ,לידה (כולל לידה מוקדמת) ,טיפול בוולד או בעובר או
8.5
בפג.
השתלת איבר או איברים.
8.6
המבטח לא יכסה הוצאות אשפוז בישראל ,וכן לא יכסה הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בישראל
8.7
כהמשך לאירוע המכוסה בחו"ל.
המבטח לא ישלם עבור טיפולים מהסוגים הבאים :מכנו-טרפיה,
8.8
הידרו טרפיה ,נטורופתיה ,טיפולי מרפא ,בדיקות ביקורת תקופתיות ,ניתוח ו/או טיפול חניכיים ,טיפול
שיניים (למעט טיפול חירום) ,הפרעה נפשית.
הומיאופתיה ,טיפולים אלטרנטיביים ,דיקור (אקופונקטורה) ,טיפול ע"י כירופרקט ,למעט האמור
8.9
בפרק  4ובפרק  5סעיף. 5.2.2
המבטח לא ישלם עבור אביזרים רפואיים או אחרים מהסוגים הבאים :משקפיים ,משקפיים אופטיים,
8.10
עדשות מגע ,מכשירי שמיעה ,תותבות למיניהן.
חריגים מיוחדים לפרק  6ולתת סעיפיו (הפסד תשלומים בגין ביטול או קיצור נסיעה).
8.11
 8.11.1חוק או תקנה ממשלתית ,מהשהייה או תיקון או שינוי של לוח הזמנים הרשום ,ממחדל
במתן מידה על חלק כלשהו של החופשה המתוכננת (לרבות טעות ,מחדל או השמטה)
ע"י כל ספק של שרות המהווה חלק מהנסיעה המתוכננת או של סוכן או מארגן נסיעות
שבאמצעותם נרשמה או הוזמנה הנסיעה.
 8.11.2עבור תביעה הנובעת במישרין או בעקיפין מאי רצונו של מבוטח כלשהו לצאת לנסיעה
הנובע ממצבו הכלכלי.
 8.11.3עבור הוצאות נסיעה ומימון מחדש של נסיעה לארץ כלשהי בחו"ל ,בעקבות ביטול הנסיעה
או קיצורה.
 8.11.4עבור תביעה הנובעת במישרין או בעקיפין כתוצאה מכל מעשה בלתי חוקי או הליכים
פליליים של כל אדם שעליו נסמכות תכניות הטיול למעט עיכוב מחמת הזמנה להעיד בבית
משפט.
 8.11.5עבור תביעה הנובעת במישרין או בעקיפין ממחדל במתן הודעה לסוכן נסיעות או מארגן
טיולים או לספק שרותי תחבורה או שירותי לינה ואיכסון ,מיד שהובן שיש לבטל או לקצר
את הנסיעה.
 8.11.6עבור תביעה להחזר יחסי עבור כרטיס טיסה מקורי שנוצל לשם יציאה וחזרה לישראל או
שהוחלף באחר ע"י המוביל במקרה של שיבה באיחור ,קיצור נסיעה או הפסקתה.
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חריגים לגבי חבות כלפי צד שלישי:
 10.1חריגים נוספים לפרק  10חבות כלפי צד שלישי:
לא ישולמו תגמולי ביטול לפי פרק זה כאשר חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי הינה חבות מהחבויות
להלן או נובעות במישרין או בעקיפין מהן :חבות מעבידים ,חבות חוזית או חבות כלפי בן משפחה קרוב של
המבוטח .חבות עקב מעשה מכוון ,מעשה זדון ,או מעשה בלתי חוקי.
חבות בגין בעלי חיים השייכים למבוטח או הנמצאים בשליטתו בהחזקתו או תחת השגחתו.
חבות עקב משלח יד ,עסק או מקצוע.
חבות עקב בעלות או חזקה או שימוש בכלי רכב ,בכלי טיס או בכלי שיט.
חריגים לגבי פרק הכבודה:
 11.7המבטח לא ישלם תגמולי ביטוח בגין תביעות הנובעות או הקשורות ב:
 11.7.1כסף מזומן ,המחאות מכל סוג ,בולים ,סרטי צילום ,תוכנת מחשב ,דיסקטים ,תקליטורים,
מכשיר טלפון סלולארי.
 11.7.2אובדן או נזק לדוגמאות סחירות עסקיות ,ציוד מקצועי למעט האמור בסעיף  11.6.2לעיל.
 11.7.3משקפיים ,עדשות מגע ,מכשירים רפואיים ,שיניים תותבות ,מכשירי שמיעה ,תרופות (כמטען).
 11.7.4מטריה ,שמשיה ,דברי אומנות ,חפץ שביר.
 11.7.5מזוודה או תיק נסיעות למעט במקרה של גניבה או אש.
 11.7.6בלאי רגיל ,שחיקה ,התבלות הדרגתית ,שבר או קלקול מכני או חשמלי ,נזק הנגרם ע"י עש,
תולע ,החרמה ,הפקעה.
 11.7.7דברי ערך – למעט כקבוע בהגדרה  1.37ועד הסכום הנקוב בפרק  11לדברי ערך.
 11.7.8מטען הנגנב מרכב (פרט לרכב ציבורי) ו/או מתא לשמירת חפצים ,למעט כקבוע בפרק . 11
 11.7.9נזק הנגרם כאשר התנהגותו של המבוטח חורגת מסטנדרט התנהגות של מבוטח
סביר,וכשהתנהגותו לוותה במצב נפשי של פזיזות או אי אכפתיות או אי נקיטת אמצעים
סבירים למניעתו ,להקטנתו או להחזרתו.
 11.7.10נזק תוצאתי.
 11.7.11נזק למחשב אישי נישא לרבות נזק לתוכנה.
חריגים בגין הרחבה להחמרה של מצב רפואי קיים:
 12.2חריגים מיוחדים לפרק  - 12הרחבה לכיסוי החמרה של מצב רפואי קודם.
המבטח לא ישלם בגין תביעה הנובעת או הקשורה ב:
 12.2.1מחלה שהחלה בתוך ששת החודשים שקדמו ליום תחילת תקופת הביטוח או אם חלה החמרה
במחלה בתוך ששת החדשים שקדמו למועד הנסיעה לחו"ל ו/או מחלה שלא הייתה מיוצבת בתוך
ששת החדשים שקדמו למועד הנסיעה לחו"ל.
 12.2.2מחלת הסרטן שטרם חלפו חמש שנים ממועד גמר הטיפול הרפואי.
 12.2.3מחלה שבגינה עמד המבוטח לפני ההתערבות רפואית או כירורגית אקטיבית או בדיקת בירור
בלתי שגרתית.
 12.2.4בדיקות שגרתיות ,בדיקות סקר או בירור ,או בדיקות וטיפולים שניתן היה לדחותן עד לשובו
של המבוטח לישראל.
 12.2.5תרופות וטיפולים שנקבעו למבוטח טרם נסיעתו.
 12.2.6טיפול רפואי שוטף.
 12.2.7השתלות איברים.
 12.2.8ניתוח לב ,השתלת קוצב לב וצנתור לב שלא באו בסמוך לאוטם שריר לב שארע בחו"ל.
 12.2.9הריון ,שמירת הריון ,לידה ,טיפול בעובר,ולד,פג.
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חריגים כללים:
פרק  13חריגים כללים :בנוסף לחריגים הקבועים בכל פרק מפרקי הפוליסה ,לא ישלם המבטח תגמולי ביטוח
לפי פוליסה זו בגין כל תביעה הנובעת מכל אחד מהמקרים הבאים או שארעה במהלכם או בקשר
אליהם:
התפרצות וולקנית ,ביקוע גרעיני ,היתוך גרעיני או זיהום רדיואקטיבי ,ולמעט נזק שנגרם למבוטח
13.1
כתוצאה מרעידת אדמה.
טיסה של המבוטח בכלי טיס חד מנועי או בכלי טיס שהטסתו אינה כדין לרבות עליה או ירידה ממנו.
13.2
סייג זה לא יחול:
 13.2.1לגבי טיסה כנוסע בכלי טייס בקו תעופה סדיר המורשה ע"י השלטונות בהובלת נוסעים ע"י
צוות מורשה ומוסמך.
 13.2.2לגבי טיסה כנוסע במסוק המופעל ע"י חברה סדירה המורשית ע"י השלטונות בהובלת
נוסעים ע"י טייס מורשה ומוסמך.
 12.2.3טיסה של המבוטח כטייס או כאיש צוות בכלי טייס כלשהוא לרבות עליה או ירידה ממנו.
השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה מלחמתית צבאית.
13.3
השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה משטרתית ,מחתרתית ,מהפיכה ,מרד ,פרעות ,מהומות,
13.4
חבלה ,טרור ,בפעולה בלתי חוקית.
נזק שנגרם למבוטח כתוצאה מפעולת טרור בה לא לקח חלק פעיל  -אינו מוחרג.
איבוד לדעת או ניסיון לכך.
13.5
פעילות המבוטח בכל ענף ספורט תחרותי  ,אתגרי או מקצועי למעט האמור בפרק  5לעיל ובהתאם
13.6
לענפי הספורט המפורטים באתר האינטרנט של החברה. .
שימוש בסמים ,להוציא שימוש בתרופות בשל צורך רפואי בהתאם להוראות רופא ובהתאם להוראות
13.7
השימוש בתרופות.
ספורט חורף ,למעט האמור בפרק  5לעיל.
13.8
עיסוק בספורט כנגד שכר או תמורה ותחרויות ספורט מכל סוג שהוא.
13.9
 13.10פוליסה לנסיעה שלא החלה בישראל או אשר הוצאה לאחר תחילת הנסיעה בפועל לא תהיה תקפה
אלא אם אושרה מראש בכתב ע"י המבטח.
 13.11נזקים תוצאתיים מכל מין וסוג שהוא.
 13.12משלח ידו או עיסוקו של המבוטח הכרוך בעבודת כפיים ו/או בעבודה פיזית ו/או בהפעלה של ציוד
או מכונות.
 13.13תאונת דרכים כאשר למבוטח שנהג בכלי הרכב לא היה רישיון תקף לארץ האירוע.
במקרה שבארץ האירוע אין צורך ברישיון נהיגה תקף לכלי הרכב הרלוונטי ,יינתן כיסוי
על פי פוליסה זו רק אם למבוטח היה רישיון ישראלי תקף ו/או רישיון בינלאומי תקף
לסוג כלי הרכב שבו נהג המבוטח.
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