דף חריגים עבור פוליסת
פספורטכארד יומית

דף חריגים עבור פוליסת פספורטכארד יומית
חריגים עבור כיסוי מיוחד להריון עד שבוע  ( 12פרק :)4
4.3.2
המבטח לא יהיה חייב ולא יישא בכל הוצאה ו/או בכל תביעה
חריגים
הקשורה ו/או הנובעת מאחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן:
מיוחדים
 4.3.2.1הפלה יזומה.
 4.3.2.2הוצאות מעקב הריון שוטף ,בדיקות מעקב ובדיקות שיגרה ובדיקות גנטיות.
 4.3.2.3הוצאות לאחר מלאת  12שבועות להריון ,למעט במקרה חירום אשר החל טרם
מלאת  12שבועות להריון ,כאמור בסעיף  4.3דלעיל ,ונמשך ברצף מעבר לשבוע
ה 12-להריון.
 4.3.2.4הוצאות שאינן הכרחיות מבחינה רפואית לאבחון או טיפול באירוע חירום.
חריגים עבור כיסוי לחבות כלפי צד שלישי (פרק :)5
5.2
המבטח לא יהא אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו/או תביעה הקשורה ו/או נובעת מאחד
חריגים
או יותר מהמקרים המפורטים להלן:
לפרק זה:
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5.2.1

חבות עקב מעשה מכוון ,מעשה זדון ,או מעשה בלתי חוקי.

5.2.2

חבות בגין בעלי חיים השייכים למבוטח או הנמצאים בשליטתו בהחזקתו
או תחת השגחתו.

5.2.3

חבות עקב משלח יד ,עסק או מקצוע.

5.2.4

חבות עקב בעלות או חזקה או שימוש בכלי רכב ,בכלי טיס או בכלי שיט.

5.2.5

חבות כתוצאה מספורט אתגרי או תחרותי  ,כהגדרתם בפרקים  12ו 13 -להלן,
וכן חבות כתוצאה מספורט חורף ,כהגדרתו בפרק  14להלן למעט אם הרחבות אלו
נרכשו וצוינו בדף פרטי הביטוח.

5.2.6

חבות עקב שימוש בכלי נשק על ידי המבוטח.

5.2.7

חבות עקב בעלות או אחזקה במקרקעין או במבנה.

5.2.8

חבות מעבידים ,חבות חוזית או חבות כלפי בן משפחה קרוב של המבוטח.
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חריגים עבור כיסוי להוצאות הסדרת פעולות והוצאות לאיתור ,חיפוש ו/או חילוץ באמצעות המבטח (פרק :)6
6.5
המבטח לא יהיה אחראי ולא ישלם תגמולי ביטוח לפי פרק זה בגין תביעה הנובעת באופן ישיר
חריגים
או עקיף מכל אחד מהמקרים הבאים או שאירעה במהלכם או בהקשר אליהם:
לפרק זה:
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6.5.1

מקרה שארע במדינה שאינה מתירה ו/או מאפשרת פעילות צוות איתור וחילוץ ישראלי
ו/או במצבים בהם נשקפת סכנת חיים ממשית לצוות החילוץ ו/או באחת מהמדינות
להלן :אינדונזיה ,אירן ,עומאן ,תימן ,ערב הסעודית ,עיראק ,סוריה ,לבנון ,ירדן ,מצרים,
לוב ,אלג’יריה ,כווית ,קטאר ,אפגניסטן ,מאוריטניה ,מלזיה ,ניז’ר ,סומליה ,סודאן,
פקיסטן ,צ’אד ,קוריאה הצפונית ,יבשת אנטארקטיקה ושטחים בשליטה או ניהול של
הרשות הפלסטינית או שטחים המוחזקים על ידי גורמי טרור.

6.5.2

המבוטח השתתף בפעולה מלחמתית ,צבאית ,משטרתית ,מחתרתית ,הפיכה ,מרד,
פרעות ,מהומות ,חבלה או בפעולה בלתי חוקית אחרת.

6.5.3

המבוטח מסרב לשתף פעולה עם נציגי המבטח ו/או מסרב לחזור לישראל.

6.5.4

חירותו של המבוטח נשללה ,בין אם באופן חוקי ובין אם לאו  -ומבלי לגרוע מהאמור -
חטיפתו של המבוטח.

6.5.5

המבוטח נמצא תחת השפעת סמים ,חומרים משכרים או משקאות אלכוהוליים באופן
שיש בו כדי למנוע מהמבטח ביצוע חוקי של החילוץ.

6.5.6

המבטח יהיה פטור מהתחייבויותיו על פי הפוליסה אם יתברר כי לאחר הוצאת
הפוליסה או בסמוך להוצאתה או במהלך ותוך כדי ביצוע חיפוש או איתור או חילוץ
חלה הפיכה ו/או שינוי במשטר ו/או כל שינוי צבאי ו/או מדיני ו/או אחר העלול למנוע
או מונע את אפשרות הכניסה ו/או היציאה מאותה ארץ ו/או מונע מהמבטח לבצע את
התחייבויותיו על פי הפוליסה.

6.5.7

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי המבטח יהא רשאי להפסיק כל פעולה על פי
הפוליסה בכל שלב ,כאשר עלות הפעולה ו/או הפעולות אותן ביצע לקיום התחייבויותיו
תעלה על סכום תגמולי הביטוח בפרק זה ועם מיצוי מלוא תגמולי הביטוח בפרק זה
יבוא הכיסוי לסיומו.
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חריגים עבור פרק הכבודה (פרק :)7
המבטח לא יהא אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו/או תביעה הקשורה ו/או נובעת מאחד יותר
7.4
מהמקרים המפורטים להלן:
חריגים
לפרק זה:
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7.4.1

כסף מזומן ,המחאות מכל סוג ,בולים ,כרטיסי אשראי ,זיכויים ,תלושים ,שוברי רכישה.

7.4.2

הוצאת ויזה שהייתה בדרכון שאבד/נגנב/ניזוק ,שחזור מסמכים כלשהם אחרים
למעט כאמור בסעיף  7.3.5לעיל.

7.4.3

תוכנת מחשב ,תקליטורים ,כרטיסי זיכרון disk on key ,וכל רכיב זיכרון שהוא ,תוכנות
מפות למכשירי ניווט וכל תוכנה אחרת מכל מין וסוג לכל מכשיר אלקטרוני
או ממוחשב ,תוכנות הפעלה.

7.4.4

מכשיר טלפון סלולארי ואביזריו.

7.4.5

כרטיסים או ואוצ’רים או אישורי כניסה למיניהם (כגון רכבת ,אוטובוס ,תיאטרון
ומופעים ,אתרי תיירות ,אתרי סקי או צלילה ואתרים אחרים).

7.4.6

סוללות מכל מין וסוג.

7.4.7

מחשב נייד או מחשב לוח (טאבלט) מכל מין וסוג כולל אביזרים נלווים.

7.4.8

מצלמה ואביזריה ,לרבות עדשות.

7.4.9

אובדן או גניבה של כלי עבודה עסקיים ו/או טובין מסחריים ,כולל דוגמאות סחירות
עסקיות ,ציוד מקצועי.

7.4.10

משקפיים ,עדשות מגע ,מכשירים רפואיים ,תרופות לסוגיהן ,שיניים תותבות,
מכשירי שמיעה ,תרופות (כמטען).

7.4.11

מטען אישי מתכלה ,לרבות:
א .בשמים ,מוצרי פרפומריה (איפור ,כלי איפור ,מסרק ,מברשת ,לק וכדומה).
ב .מוצרי טבק למיניהם ואביזריהם.
ג .דברי מאכל ושתייה מכל מין וסוג.

7.4.12

דברי אומנות.

7.4.13

ציוד סקי ,ציוד צלילה ,ציוד גלישה מכל סוג ,אופניים או חלקי אופניים ואביזריהם.

7.4.14

נזק כלשהוא לכבודה ,כתוצאה מרשלנות של מוביל או של צד שלישי או כתוצאה
מבלאי רגיל ,שחיקה ,התבלות הדרגתית ,שבר או קלקול מכני או חשמלי.

7.4.15

אובדן או גניבה של דברי ערך אשר הוחזקו שלא על גופו של המבוטח או שלא בתיק יד
הצמוד למבוטח או שלא דאג לאחסנם במקום מאובטח וככל שניתן בכספת.

7.4.16

אובדן או גניבה הנגרם/מת אך ורק כתוצאה מרשלנות רבתי של המבוטח המלווה
במצב נפשי של פזיזות או אי אכפתיות ופעולתו גרמה לקרות מקרה הביטוח או אובדן
הנגרם עקב הפקעה או החמרה.

7.4.17

נזק תוצאתי.

7.4.18

גניבת מיטלטלין כלשהם שאינם כבודה כהגדרתה בסעיף  ,7.1.1המתרחשת במקום
שהותו של המבוטח בחו”ל כאשר מקום השהות הינו ביתו של המבוטח או מקום בו
המבוטח נוהג לשהות שהיית קבע במהלך שהותו במדינת היעד לתקופות קבועות
ושאינו בית מלון או דירת נופש זמנית למטרות תיירות.
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חריגים בגין הרחבה לכיסוי הוצאות ביטול נסיעה (פרק :)8
חריגים לפרק זה :המבטח לא יהא אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו/או תביעה הקשורה
8.6
ו/או נובעת מאחד יותר מהמקרים המפורטים להלן:
8.6.1

ביטול נסיעה שנעשה ביוזמת המבוטח ,רק בשל המלצות גורמים רשמיים להימנע
משהייה באזור גיאוגרפי מסוים עקב סכנות ביטחוניות או רפואיות (כגון-אזהרות מסע).

8.6.2

הוצאות ונזקים של נסיעה עסקית לרבות הפסד הזדמנות עסקית ,מכירות ,פגישות,
מוניטין וכדומה.

8.6.3

השהייה או תיקון או שינוי של לוח הזמנים הרשום של הנסיעה ,מחדל במתן מידע
על חלק כלשהו של הנסיעה 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.
מאי רצונו של מבוטח כלשהו לצאת לנסיעה הנובע ממצבו הכלכלי.

8.6.5

אם המבוטח זכאי לפיצוי על פי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או
שינוי בתנאיה) ,התשע”ב  .2012במקרה זה יהיה זכאי המבוטח רק להפרש בין הכיסוי
על פי פוליסה זו לפיצוי המגיע למבוטח על פי החוק לעיל.

8.6.6

קבלת צו עיכוב יציאה מהארץ למבוטח או למתלווה.

8.6.7

עבור הוצאות נסיעה ומימון מחדש של נסיעה לארץ כלשהי בחו”ל ,בעקבות ביטול
הנסיעה או קיצורה.

8.6.8

כל מעשה בלתי חוקי או הליכים פליליים של כל אדם שעליו נסמכות תכניות הנסיעה
למעט עיכוב מחמת הזמנה להעיד בבית משפט.

8.6.9

כל החרגה ספציפית למבוטח שצוינה במפורש בדף פרטי הביטוח.

8.6.4

חריגים בגין הרחבה לכיסוי הוצאות קיצור נסיעה (פרק :)9
חריגים לפרק זה :המבטח לא יהא אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו/או תביעה הקשורה ו/או נובעת
9.4
מאחד יותר מהמקרים המפורטים להלן:
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9.4.1

קיצור נסיעה שנעשה ביוזמת המבוטח ,רק בשל המלצות גורמים רשמיים להימנע
משהייה באזור גיאוגרפי מסוים עקב סכנות ביטחוניות או רפואיות (כגון–אזהרות מסע).

9.4.2

הוצאות ונזקים של נסיעה עסקית לרבות הפסד הזדמנות עסקית ,מכירות ,פגישות,
מוניטין וכדומה.

9.4.3

השהייה או תיקון או שינוי של לוח הזמנים הרשום של הנסיעה ,מחדל במתן מידע
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.

9.4.4

מאי רצונו של מבוטח כלשהו להמשיך בנסיעה הנובע ממצבו הכלכלי.

9.4.5

עבור הוצאות נסיעה ומימון מחדש של נסיעה לארץ כלשהי בחו”ל ,בעקבות קיצור
הנסיעה.

9.4.6

כל מעשה בלתי חוקי או הליכים פליליים של כל אדם שעליו נסמכות תכניות הטיול
למעט ,קיצור מחמת הזמנה להעיד בבית משפט.
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9.4.7

קיצור נסיעה עקב גירושו של המבוטח ו/או המתלווה מחמת מעשה או מחדל שביצע
מי מהם ,לרבות בשל שהייה בלתי חוקית בחו”ל.

9.4.8

הוצאות נסיעה ושהייה בהן נשא המבוטח והיו מוצאות על ידו גם אלמלא קרות מקרה
הביטוח או החזרה ארצה.

חריגים בגין הרחבה לכיסוי החמרה של מצב רפואי קיים (פרק :)10
חריגים לפרק זה :המבטח לא יהא אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו/או תביעה הקשורה ו/או נובעת
10.4
מאחד יותר מהמקרים המפורטים להלן:
10.4.1

בדיקות שגרתיות ,בדיקות סקר או בירור ,או בדיקות וטיפולים שניתן היה לדחותם
עד לשובו של המבוטח לישראל.

10.4.2

תרופות וטיפולים שגרתיים או קבועים שנקבעו למבוטח טרם נסיעתו.

חריגים בגין הרחבה להוצאות הריון עד שבוע ( 32פרק :)11
חריגים לפרק זה:
11.3
המבטח לא יהיה אחראי ולא יישא בכל הוצאה/ות ו/או בכל תביעה/ות הקשורה/ות
ו/או הנובע/ות מאחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן:
11.3.1

המשך טיפול לאחר הטיפול הראשוני כאשר נאסר על המבוטחת להמשיך בפעילות
שלשמה נסעה לחו”ל והמבוטחת בחרה להתעלם מהוראה זו.

11.3.2

כל הוצאה רפואית בחו”ל כאשר המבוטחת נמצאת בשמירת הריון שלא במסגרת
אשפוז בבית חולים בחו”ל וללא מניעה רפואית לשוב לישראל.

11.3.3

הפלה יזומה שאינה כתוצאה מהחמרה במצב ההריון.

11.3.4

הוצאות מעקב שוטף של הריון ,בדיקות שגרתיות.

11.3.5

מקרה הבטוח הינו כתוצאה מספורט אתגרי ו/או ספורט חורף או כתוצאה מפעילות
מאומצת שבוצעה על ידי המבוטחת ואשר סביר להניח שיש בפעילות זאת משום
סכנה ממשית לפגיעה במהלך ההיריון למעט אם הרחבות כאמור מעלה נמכרו
למבוטחת.

חריגים בגין הרחבה לספורט אתגרי במסגרת תחביב בלבד (פרק :)12
12.3

חריג לפרק זה:
המבטח לא יהיה אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו/או בכל תביעה הקשורה ו\או הנובע ת מאחד
או יותר מהמקרים המפורטים להלן:
12.3.1
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מקרה בו המבוטח נהג שלא בהתאם לכללי הבטיחות היסודיים של האתר או המסגרת
בה הייתה הפעילות לרבות נהיגה בכל כלי רכב ללא רישיון נהיגה ו/או הכשרה
מתאימה.
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חריגים בגין הרחבה לפעילות ספורט במסגרת מקצועית  /תחרותית (פרק :)13
חריגים לפרק זה:
13.3
המבטח לא יהיה אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו\או בכל תביעה הקשורה ו\או הנובע ת מאחד
או יותר מהמקרים המפורטים להלן:
13.3.1

מקרה בו המבוטח נהג שלא בהתאם לכללי הבטיחות היסודיים של האתר
או המסגרת בה הייתה הפעילות.

חריגים בגין הרחבה לספורט חורף (פרק :)14
חריגים לפרק זה
14.3
המבטח לא יהיה אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו\או בכל תביעה הקשורה ו\או הנובע ת מאחד
או יותר מהמקרים המפורטים להלן:
14.3.1

מקרה בו המבוטח נהג שלא בהתאם לכללי הבטיחות היסודיים של האתר או
המסגרת בה הייתה הפעילות.

חריגים בגין הרחבה לגניבה של מחשב נייד/מחשב לוח (טאבלט) (פרק :)15
חריגים ותנאים מיוחדים להרחבה זו:
15.5
המבטח לא יהא אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו/או תביעה הקשורה ו/או נובעת מאחד או יותר
מהמקרים המפורטים להלן:
15.5.1

עלות התוכנה או נזק שייגרם לכל תוכנה לרבות מערכת הפעלה או כל תוכנה אחרת
שמותקנת על המחשב.

15.5.2

נזק ישיר ,עקיף או תוצאתי עקב הגניבה ,לרבות בשל אבדן מידע מכל סוג שהוא
שהיה על המחשב או על גבי רכיב זיכרון כלשהוא ,בין אם מותקן על המחשב
או נלווה למחשב ,לרבות אבדן חומרים ,תמונות ,מצגות וכל דבר אחר השמור על גבי
רכיב זיכרון כלשהוא ,לרבות עגמת נפש ,הפסד כספי או אחר.

15.5.3

עלות אביזרים נלווים למחשב ,או רכיבי זיכרון ותכולתם ,בין אם מורכבים על המחשב
או חיצוניים למחשב.

חריגים בגין הרחבה לכיסוי גניבת מכשיר סלולארי (פרק :)16
חריגים ותנאים מיוחדים להרחבה זו:
16.6
המבטח לא יהא אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו\או תביעה הקשורה ו/או נובעת מאחד או יותר
מהמקרים המפורטים להלן:
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16.6.1

נזק ישיר ,עקיף או תוצאתי עקב הגניבה ,לרבות הפסד כספי או אחר ,עגמת נפש,
נזק כאמור לתוכנה ו/או מערכות הפעלה ,אבדן חומרים ,תמונות ,מצגות וכל דבר
אחר השמור על גבי המכשיר הסלולרי לרבות על רכיב זיכרון כלשהוא ,בין אם מותקן
במכשיר סלולארי או נלווה למכשיר סלולארי כגון כרטיסי זיכרון וכדומה.

16.6.2

גניבת סוללות נטענות או אחרות מכל מין וסוג.
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חריגים בגין הרחבה לגניבה של מצלמה (פרק :)17
חריגים ותנאים מיוחדים להרחבה זו:
17.5
המבטח לא יהא אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו\או תביעה הקשורה ו/או נובעת מאחד או יותר
מהמקרים המפורטים להלן:
17.5.1

אביזרים נלווים למצלמה כגון תיק נשיאה ,חצובה ,רכיבי זיכרון ותכולתם וכל אביזר
שאינו המצלמה או עדשה ,בין אם מורכבים על המצלמה או חיצוניים למצלמה.

17.5.2

עלות התוכנה או נזק שייגרם לכל תוכנה ,רכיב זיכרון ,לרבות מערכת הפעלה או כל
תוכנה אחרת שמותקנת על המצלמה.

17.5.3

נזק תוצאתי לרבות בשל אבדן מידע מכל סוג שהוא שהיה על המצלמה ,לרבות אובדן
חומרים ,תמונות ,מצגות וכל דבר אחר השמור על גבי רכיב זיכרון כלשהו ,עגמת נפש,
הפסד כספי או אחר.

17.5.4

נזק ישיר ,עקיף או תוצאתי.

חריגים בגין הרחבה לבטול דמי השתתפות עצמית לרכב שכור  /קרוואן ממונע אחוד בחו"ל (פרק :)18
חריגים ותנאים מיוחדים להרחבה זו:
18.3
המבטח לא יהא אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו/או תביעה הקשורה ו/או נובעת מאחד יותר
מהמקרים המפורטים להלן:
18.3.1

נהיגת המבוטח או המורשה לנהוג בהיותו תחת השפעת סמים.

18.3.2

שימוש ברכב כאשר אין ברשות המבוטח רישיון נהיגה המתאים לנהיגה בכלי הרכב
במדינה בה הוא נוהג.

18.3.3

שימוש ברכב למטרות תחרות או מטרות אחרות מעבר למטרות המוזכרות מעלה.

18.3.4

שימוש ברכב שלא בכביש סלול וייעודי לשימוש כל סוגי כלי הרכב.

חריגים בגין הרחבה מיוחדת לפיצוי בגין מוות או נכות מתאונה (פרק :)20
חריגים המבטח לא יהא אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו/או תביעה הקשורה ו/או נובעת מאחד
20.3
יותר מהמקרים המפורטים להלן:
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20.3.1

מקרה הביטוח הנו תוצאה של תאונה עקב שימוש באופנוע ,אופנוע ים ,כלי דו גלגלי
בעל מנוע עזר ,טרקטורון ,סאגווי ,קורקינט ,רולר בליידס ,בין כנהג ובין כנוסע בכל
אחד מאלה.

20.3.2

פגיעה כתוצאה ממחלה שאינה כתוצאה מתאונה או כתוצאה מצטברת של פגיעות
זעירות (מיקרוטראומה) או כתוצאה מאלימות מילולית או פגיעה פסיכולוגית או
אמוציונלית או פגיעה מוחית ( TIA/CVAאינם בגדר תאונה ,ואינם מזכים בפיצוי
על פי פרק זה).
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חריגים בגין הרחבה מיוחדת הרחבה מיוחדת לביטול נסיעה בשל פעילות מבצעית למשרתי קבע (פרק :)21
המבטח לא יהא אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו/או תביעה הקשורה ו/או נובעת
חריגים
לפרק זה :מאחד יותר מהמקרים המפורטים להלן:

21.4

21.4.1

פעילות מבצעית שנמשכה מעבר ל 72 -שעות.

21.4.2

הוצאות ביטול נסיעה אם לא הומצאה אסמכתא מתאימה מהגורם המאשר.

21.4.3

הוצאות קיצור נסיעה לפי פרק  9בפוליסה.

חריגים לכל חלקי הפוליסה (פרק )22
מבלי לפגוע בחריגים הקבועים בכל פרק ובנוסף עליהם לא ישלם המבטח תגמולי ביטוח לפי פוליסה זו בגין
כל תביעה הנובעת מכל אחד מהמקרים הבאים או שארעה במהלכם או בקשר אליהם:
22.1

כל מצב רפואי או אחר אשר הוחרג במפורש בדף פרטי הביטוח.

22.2

בדיקות שגרתיות ,תקופתיות או בדיקות סקר.

22.3

אשפוז ו/או הוצאות רפואיות עבור פעולות שאינן הכרחיות לביצוע בחו”ל מבחינה רפואית
וכאשר ניתן לדחותן עד לשובו של המבוטח לישראל ו/או שהינן אלקטיביות ו/או אם המבוטח
כשיר מבחינה רפואית לשוב לישראל לבצען.
אם חזרתו של המבוטח תתאפשר מבחינה רפואית לביצוע בישראל של הפעולות הרפואיות
להן נדרש כתוצאה מהאירוע ,בנסיבות אלו יוכל המבטח להמליץ על השבת המבוטח ארצה.
במקרה בו התקבלה הסכמת המבוטח לחזרתו ארצה כאמור על פי המלצת המבטח ,המבטח
יישא בעלות הטסת המבוטח לישראל    .
לא יינתן כיסוי בגין כל הוצאה הקשורה בהחמרה במצבו הרפואי של המבוטח או בהמשך טיפול
רפואי או במעקב רפואי בקשר עם האירוע ,מקום בו המבוטח סירב לשוב לישראל לפי המלצת
המבטח ובחר להמשיך את שהותו בחו”ל.

22.4

כל אירוע רפואי שאינו אירוע חירום ,לרבות מצב של המשך טיפול או מעקב רפואי או אחר
לאירוע כהגדרתו.

22.5

הטסה רפואית ,אשר בוצעה שלא באמצעות המבטח ו/או לא על פי אישור מראש מטעמו.

22.6

טיפול תרופתי מניעתי בתסמונת הכשל החיסוני הנרכש ( )AIDSעל כל צורותיו.

22.7

השתלת איבר או איברים.

22.8

המבטח לא ישלם עבור טיפולים מהסוגים הבאים :הידרותרפיה ,פיזיותרפיה נטורופתיה,
הומאופתיה ,טיפולים אלטרנטיביים ,תכנית מרפא ,דיקור (אקופונטורה) ,טיפול ע”י כירופרקט,
בדיקות ביקורת תקופתיות ,ניתוח ו/או טיפול חניכיים ,טיפול שיניים (למעט טיפול חירום
בשיניים בחו”ל כאמור בסעיף  3.3לפוליסה) ,טיפולים מתחום בריאות הנפש ,ניתוח או טיפול
קוסמטי/אסתטי.

22.9

המבטח לא ישלם עבור אביזרים רפואיים או אחרים מהסוגים הבאים :משקפיים ,משקפיים
אופטיים ,עדשות מגע ,מכשירי שמיעה ,תותבות למיניהן.

22.10

תרופות שאבדו או ניזוקו או שפג תוקפן לרבות ביקור רופא לצורך קבלת מרשם עבורן.

22.11

הוצאות תקשורת וטלפון ,לרבות בשל הוצאות שהוצאו לתקשורת בין המבטח למבוטח או
מי מטעמו לצורך טיפול באירוע או בירור תנאי כיסוי.
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22.12

הוצאות תחבורה ציבורית (לרבות מוניות) של המבוטח ו/או מתלווה ו/או מלווה שהוצאו בחו”ל,
לרבות נסיעות בעקבות אירוע בחו”ל או נסיעות לצורך הנפקת מסמכים הנדרשים להוכחת
מקרה ביטוח על פי תנאי פוליסה זו.

22.13

הוצאות הקשורות במטען עודף ,הוצאות כלכלה ומזון שהוצאו במהלך האירוע למבוטח ו/או
למתלווה ו/או למלווה.

22.14

התפרצות וולקנית ,ביקוע גרעיני ,היתוך גרעיני או זיהום רדיואקטיבי ,ולמעט נזק שנגרם למבוטח
כתוצאה מרעידת אדמה.

22.15

טיסה של המבוטח כטייס או איש צוות בכלי טייס כלשהו.

22.16

טיסה של המבוטח בכלי טיס חד מנועי או בכלי טיס שהטסתו אינה כדין לרבות עליה או ירידה
ממנו .סייג זה לא יחול:
 22.16.1לגבי טיסה כנוסע בכלי טייס בקו תעופה סדיר המורשה ע”י השלטונות בהובלת
נוסעים ע”י צוות מורשה ומוסמך.
 22.16.2לגבי טיסה כנוסע במסוק המופעל ע”י חברה סדירה המורשית ע”י השלטונות
בהובלת נוסעים ע”י טייס מורשה ומוסמך.

22.17

השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה מלחמתית צבאית ושהאירוע ארע עקב פעולה כאמור,
למעט לעניין ביטול נסיעה אם נרכשה ההרחבה האמורה בפרק ( 8ביטול נסיעה) ומתקיים
התנאי שבסעיף  ,8.5.6או אם נרכשה ההרחבה בפרק  - 21ביטול נסיעה עקב פעילות מבצעית
למשרתי כוחות הביטחון.

22.18

השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה משטרתית ,מחתרתית ,מהפיכה ,מרד ,פרעות ,מהומות,
חבלה ,טרור ,או בפעולה בלתי חוקית.
נזק שנגרם למבוטח כתוצאה מפעולת טרור בה לא לקח חלק פעיל  -אינו מוחרג.

22.19

רכיבה בכלי רכב דו-גלגלי או תלת-גלגלי כנהג או כנוסע ,אם הנוהג בכלי הרכב האמור נהג בלי
רישיון נהיגה המתאים לסוג הרכב המעורב באירוע ,אך למעט במדינות שבהן לא נדרש רישיון
נהיגה בכלי רכב זה.

22.20

תאונת 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.

22.21

איבוד לדעת או ניסיון לכך.

22.22

פעילות המבוטח בכל ענף ספורט תחרותי ,אתגרי או מקצועי למעט אם שולמה פרמיה נוספת
לביטול החריג לענפי הספורט המפורטים ברשימה שבאתר האינטרנט של החברה והדבר צוין
במפורש בדף פרטי הביטוח של הפוליסה.

22.23

סקי שלג ו/או סנובורד ו/או מזחלות שלג  ,למעט אם שולמה פרמיה נוספת לביטול חריג זה,
נרכשה הרחבת “ספורט חורף” והדבר צוין במפורש בדף פרטי הביטוח.
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22.24

רכיבת אופניים במסגרת רכיבת שטח או רכיבה אתגרית או השתתפות המבוטח בתחרויות
מאורגנות לרכיבת אופניים-אלא אם צוין במפורש בדף פרטי הביטוח.

22.25

עיסוק בספורט כנגד שכר או תמורה ותחרויות ספורט מכל סוג שהוא למעט אם נרכשה
הרחבת ספורט מקצועי או תחרותי כמפורט בפרק  13וצוין במפורש בדף פרטי הביטוח.

22.26

שימוש בסמים ו/או השלכות ובעיות רפואיות ו/או פציעות או חבלות ו//או מעשים פליליים
הנובעים משימוש בסמים לסוגיהם.

22.27

נזק/ים תוצאתיים ו/או עקיפים מכל מין וסוג שהוא ,לרבות דמי טיפול ומשלוח ,הפסד זמן,
ביטול עסקה ,ביטול פעילות הקשורה בעבודה ,במילואים (למעט כמפורט בסעיף  8.5.6לעניין
ביטול נסיעה עקב צו מילואים מיוחד) או בהשתלמות ,עיכובים ,פגיעה במוניטין ,פשיטת רגל,
אובדן ימי עבודה ושכר ,ימי מחלה ,הפסד הנאה ,עגמת נפש ,כאב וסבל ,עזרה סוציאלית,
הוצאות משפטיות למעט כמפורט בפרק  5לעיל ,וכדומה.

22.28

משלח ידו או עיסוקו של המבוטח הכרוך בעבודת כפיים ו/או בעבודה פיזית ו/או בהפעלה
של ציוד או מכונות.
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נתניה  .42504החברה המבטחת  -הפניקס חברה לביטוח בע״מ.

