נספח ביטוח נזקי גוף
נספח זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לגברים ולנשים כאחד

מבוא
נספח זה הינו חוזה בין:
ק.ש חתמים בינלאומיים בע"מ )להלן "המבטח"(
ובין
המבוטח אשר שמו רשום ב"דף הרשימה" )להלן "המבוטח"(
לפיו מסכים המבטח ,תמורת דמי ביטוח ,לשפות את המבוטח בשל מקרה הביטוח ,אשר יגרם במשך תקופת הביטוח ,עד
לגבול האחריות הרשום ב"דף הרשימה" והכל בכפוף לתנאים ,לחריגים ,להגבלות ולסייגים של נספח זה.
מוצהר בזה במפורש כי הכיסויים המפורטים בפרקי הנספח שלהלן כלולים בנספח זה אך ורק אם נרכשו והדבר נרשם
ב"דף הרשימה".

פרק א – חבות בשל נזקי גוף לצדדים שלישיים
 .1מקרה הביטוח
חבות כספית שהמבוטח עלול לחוב בה על פי החוק ,עקב מאורע שבו נגרם לצד שלישי נזק גוף על -ידי או עקב
שימוש בכלי הרכב אשר פרטיו רשומים ב"דף הרשימה".

 .2חוק
פקודת נזיקין )נוסח חדש( ה-תשכ"ח – .1968

 .3כלי הרכב
כלי הרכב אשר פרטיו מתוארים ב"דף הרשימה" ואשר אליו שייך כיסוי זה.

 .4גבול אחריות
גבול אחריות המבטח בגין פרק זה לא יעלה על הסכומים הנקובים בדף הרשימה.

 .5סייגים לכיסוי
כיסוי זה לא יחול על:
 5.1נזק גוף שנגרם למבוטח או לנוהג או למשתמש בכלי הרכב
 5.2חבותו של המבוטח ו/או של הנוהג בכלי הרכב ,כלפי עובדיו.
 5.3חבות החייבת בביטוח על –פי פקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש( ה -תש"ל –  ,1970גם אם המבוטח
פטור ממנה על פי הוראת פקודה זו.

 .6השתתפות עצמית
בכל מקרה ביטוח על –פי פרק זה יישא המבוטח בסכום הקבוע ב"דף הרשימה" כהשתתפות עצמית והוא יחול
מכל סכום בו יישא המבטח לרבות הוצאות שהוצאו עקב הגשת התביעה או דרישה לפיצוי או הודעה על אירוע
וזאת אף אם לא שולמו תגמולי ביטוח או פיצויים.

פרק ב – נזק גוף לנפגע שאינו צד שלישי
הנספח מורחב לכסות מקרה ביטוח כהגדרתו בפרק זה ,אשר נגרם לנפגע שאינו צד שלישי ,כמפורט להלן אלא
אם נרשם אחרת ב"דף הרשימה".

 .1מקרה הביטוח
מאורע אשר בו נגרם לנפגע נזק גוף על -ידי או עקב שימוש בכלי הרכב אשר פרטיו רשומים ב"דף הרשימה"
ובלבד שלא חלה חובת ביטוח על -פי פקודת ביטוח רכב מנועי.

 .2נפגע
המבוטח או הנוהג או המשתמש בכלי הרכב אשר גרם למקרה הביטוח.

 .3נזק גוף
לעניין פרק זב:
 3.1מות הנפגע ,אשר נגרם כסיבה ישירה עקב מקרה הביטוח.
 3.2נכות מוחלטת ותמידית אשר נגרמה לנפגע כסיבה ישירה עקב מקרה הביטוח.

 .4חריג לכיסוי
מי שנהג ברכב תוך שימוש ברכב בלא רשות אינו זכאי לפיצוי על -פי פרק זה.

 .5קביעת שיעור הנכות של המבוטח
קביעת שעורי הנכות של הנפגע תעשה על פי הקבוע בתקנות הביטוח הלאומי כפי שיהיו בתוקף בעת קרות
מקרה הביטוח .בהעדר קביעה של הביטוח הלאומי או במקרה בו לא פורטה הפגיעה בתקנות הביטוח הלאומי,
ייבדק הנפגע על ידי רופא מוסמך מאת המבטח אשר יקבע את שיעור נכותו על פי המבחנים הקבועים בתקנות
הביטוח הלאומי או לפי פגיעה הדומה לה מבין הפגיעות שנקבעו בתקנות הביטוח הלאומי.
לעניין קביעת נכות של המבוטח תובא בחשבון נכות תמידית )חלקית או מלאה( שהייתה קיימת במועד התחלת
תקופת הביטוח.

 .6חישוב הפיצוי
 6.1במקרה מות המבוטח כאמור לעיל ,ישלם המבטח למוטב ,ששמו רשום ברשימה ובהיעדר קביעת מוטב
ליורשיו החוקיים על -פי צוואה או לעיזבונו ,את מלוא סכום הביטוח שנקבע ב"דף הרשימה" או בפוליסה
לכיסוי זה.
 6.2במקרה של נכות מוחלטת ותמידית ישלם המבטח למבוטח את שיעור הנכות התמידית שנקבעה למבוטח
מוכפל בסכום הביטוח שנקבע לכיסוי זה ולא יותר מסכום הביטוח הנקוב בנספח.

 .7סכום ביטוח מרבי לפרק זה
סכום הביטוח למקרה אחד ולסך כל המקרים שאירעו בתקופת הביטוח בגין כיסוי זה לא יעלה על הסכום הנקוב
בדף הרשימה .

 .8ויתור על סודיות רפואית
בקרות מקרה ביטוח על פי פרק זה יחתום הנפגע בפני המבטח על כתב ויתור על סודיות רפואית ,המבטח רשאי
על פי שיקול דעתו ועל חשבונו ,להפנות את הנפגע לבדיקה אצל רופא מטעמו.

פרק ג – חריגים כלליים
נספח זה אינו מכסה אבדן ,נזק או חבות שאירעו או שנגרמו:
 .1מחוץ לשטח מדינת ישראל ולשטחים המוחזקים על ידי צהל.
 .2בעת שכלי הרכב יהי מגויס לצה"ל.
 .3בשל היות נהג כלי הרכב נתון להשפעת סמים או משקאות אלכוהוליים.
 .4עקב היות כלי הרכב בלתי תקין ,בלתי מתאים לייעודו או אם בוצעו בו שינויי מבנה בלא הרשאה.
 .5בשעה שנעשה ברכב שימוש שאינו מתאים לייעודו.
 .6כתוצאה מעומס יתר של כלי רכב בניגוד לרשום ברישיון הרכב.
 .7בשל תביעה הנובעת מחבות שבחוזה.
 .8בעת שימוש בכלי הרכב לשם ביצוע פשע.
 .9על ידי או כתוצאה ממלחמה ,מפעולות אויב ,מפיגועים חבלניים ,מהתקוממות צבאית או עממית ,ממהפכה.
 .10על ידי או כתוצאה מפעולות טרור .לעניין נספח זה "טרור" משמעו – שימוש באלימות לצרכים פוליטיים,
לרבות שימוש באלימות שמטרתם להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים
מטעם או בקשר עם ארגון העוין את המדינה.
 .11על ידי או כתוצאה מקרינה מייננת ,מזיהום רדיואקטיבי ,מתהליכים גרעיניים וכל אבדן או נזק עקב חומר
גרעיני או פסולת גרעינית.
 .12מפגיעה מכוונת או הסתכנות מרצון שלא לצורך הצלת חיי אדם.
 .13בשעה שבכלי הרכב נהג מי שאינו בעל רישיון בר תוקף בישראל לנהיגת כלי רכב מסוג הרכב המבוטח.
לעניין זה ייחשב נהג בעל רישיון בר תוקף בישראל מי שבמשך  12החודשים שקדמו לנהיגה ברכב לא
נפסל מלקבל או מלהחזיק רישיון כזה על פי הוראות חיקוק ,פסק דין ,החלטת בית משפט או רשות
מוסמכת אחרת.

פרק ד' – תנאים כלליים
.1

בתוקף לכל פרקי הנספח –
על נספח זה ,בכפוף להוראותיו ולתנאיו ,יחולו הוראות חוק חוזה הביטוח ה -תשמ"א – .1981

 .2גילוי ושינוי בעניין מהותי
 2.1נספח זה הוצא על סמך התשובות שנתן בכתב המבוטח למבטח על כל השאלות שנשאל בהצעה אשר
שימשה בסיס לנספח או בכל דרך אחרת ,כפי שנתבקש ועל פי הנחתו של המבטח שהמבוטח השיב
תשובות מלאות וכנות על השאלות שנשאל כאמור ,לא הסתיר בכוונת מרמה עניין שהוא ידע כי הוא
מהותי למבטח לצורך הערכת הסיכונים המבוטחים ונקט אמצעים למניעת נזקים שהמבטח דרש את
נקיטתם להקלת הסיכונים המבוטחים על פי נספח זה.
 2.2עניין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או בכל דרך אחרת בכתב ומבלי לגרוע
מכלליות האמור ,גם העניינים האלה:
א .סוג הרכב ,שנת יצורו ,מספר הרישוי שלו ,מספר השלדה שלו ,התוצר והדגם שלו.
ב .תיאור השימוש בכלי הרכב והמקום שבו הוא מוחזק בדרך כלל.
ג .תיאור האבזרים ,המתקנים והמכשירים הצמודים לכלי הרכב.
ד .זהות הבעלים או המחזיקים דרך קבע בכלי הרכב ועיסוקיהם.
ה .תאונות שהיו מעורבים בהן ,אשר בעטיין נגרם נזק גוף ,ואשר אירעו לרכב ב  3-השנים האחרונות
 2.3לא השיב המבוטח תשובות מלאות וכנות לשאלות בעניינים המהותיים או הסתיר מן המבטח בכוונת
מרמה עניין מהותי או לא נקט באמצעים שדרש המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים על פי נספח זה,
יהיה המבטח רשאי לבטל את הכיסוי או להקטין את היקף חבותו והכול על פי הוראות חוק חוזה
הביטוח ,ה -תשמ"א – ) 1981להלן "החוק"(

 2.4המבוטח יודיע למבטח במשך תקופת הביטוח על כל שינוי שחל בעניין מהותי מיד עם היוודע לו על כך.
לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה יהיה המבטח רשאי לבטל את הכיסוי או להקטין את הקיף חבותו
על פי הוראות החוק.

 .3תשלום דמי ביטוח וסכומים אחרים
3.1

3.2

3.3

3.4

דמי הביטוח וכל יתר הסכומים ,לרבות דמי אשראי ,המגיעים מהמבוטח למבטח ,בקשר לפוליסה זו,
ישולמו במלואם בתוך  30ימים מיום התחלתה של תקופת הביטוח או מיום הגשת החשבון בעד דמי
הביטוח למבוטח ,לפי המאוחר ,או במועדים אחרים שפורטו ב"דף הרשימה" .בפוליסה זו "דמי -
ביטוח" – סך כל התשלומים שרשאי מבטח לגבות ממבוטח במועד התחלת הביטוח בקשר לכיסוי זה.
לא שולם סכום כלשהוא המגיע מן המבוטח למבטח במועדו ,יישא הסכום שבפיגור ריבית שנתית
כנקוב ב"דף הרשימה" ו/או הפרשי הצמדה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן ,בין המדד
שפורסם סמוך לפני היום שנקבע לתשלום ובין המדד שפורסם סמוך לפני יום התשלום בפועל.
לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור בתוך  15ימים לאחר שהמבטח דרש בכתב מהמבוטח לשלמו,
רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור  21ימים נוספים וזאת אם הסכום
שבפיגור לא יסולק לפני כן .אם נקבע מוטב שאינו המבוטח ,והקביעה הייתה בלתי חוזרת ,רשאי
המבטח לבטל את הביטוח וזאת אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור והמוטב לא סילק את
הסכום שבפיגור בתוך  15ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.
אין בביטול הביטוח ,על פי סעיף זה ,כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור השייך
לתקופה שעד לביטוח האמור ,וכן את הוצאות המבטח.

 .4הצמדה למדד
הסכומים הנזכרים להלן יותאמו לשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
 4.1הצמדת סכום הביטוח
סכומי הביטוח וגבולות האחריות הרשומים ב"דף הרשימה" ישתנו בהתאם לשינויים במדד ,בין המדד
שפורסם סמוך לפני התחלת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני קרות מקרה הביטוח.
 4.2הצמדת סכום ההשתתפות העצמית
סכום ההשתתפות העצמית ,לגבי מקרה ביטוח המכוסים לפי פוליסה זו ,ישתנה בהתאם לשינויים
במדד המחירים לצרכן שפורסם סמוך לפני התחלת תקופת הביטוח ועד למדד המחירים לצרכן
שפורסם סמוך לפני קרות מקרה הביטוח.

 .5הארכת הביטוח
כל הארכה של תקופת הביטוח על פי פוליסה זו טעונה הסכמה מפורשת בכתב של המבטח אשר תינתן
במפורש למטרה זו .הוארכה תקופת הביטוח באמצעות חידוש הכיסוי ,תהווה ההצעה לביטוח חלק בלתי
נפרד אף ממסמך ההארכה ,היה וכיסוי זה חידוש של כיסוי קודם ,יראו את הצעת הביטוח המקורית כחלק
בלתי נפרד ממנה.

 .6ביטול הביטוח
6.1

6.2

6.3

6.4

המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתו ובלבד
שהודעה על כך תישלח למבטח בכתב והביטוח יתבטל ביום בו ביקש זאת המבוטח אך לא לפני המועד
שבו התקבלה ההודעה אצל המבטח .במקרה כזה ישאיר המבטח לעצמו דמי ביטוח מחושבים לפי
 10%מדמי הביטוח השנתיים ,בעד כל חודש או חלק ממנו שבו היה הביטוח בתוקף ובנוסף לזה
תוספת כוללת של  10%מדמי הביטוח השנתיים והיתרה תוחזר למבוטח.
מבלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה זו ,רשאי המבטח
לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח לפי שיקול דעתו ובלבד שהודעה על כך
תישלח למבוטח בדואר רשום  21ימים לפחות לפני התאריך שבו יתבטל הביטוח ,ובמקרה כזה
המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח.
החזר דמי הביטוח כאמור בסעיפים  6.1ו  6.2-לעיל ייעשה בתוך  30ימים מיום ביטול הביטוח .לסכום
ההחזר ייתוספו הפרשי הצמדה החל ממדד המחירים לצרכן שפורסם סמוך לפני התחלת הביטוח ועד
למדד המחירים לצרכן שפורסם סמוך לפני החזרת דמי הביטוח.
אם המבטח יבטל את הכיסוי לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח
הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח ,ישלם המבטח למבוטח ,במקום החזר כאמור בסעיף 6.2
לעיל ,את הסכום שהוא דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום החזר הסכום למבוטח ,יחסית

לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת .התשלום ייעשה בתוך  30ימים מיום ביטול
הכיסוי.

 .7תביעה לתגמולי ביטוח
7.1
7.2
7.3

7.4
7.5
7.6
7.7

קרה מקרה ביטוח ,על המבוטח או המוטב להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו על כך.
תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הכיסוי יוגש בכתב.
על המבוטח או המוטב .לפי העניין ,למסור למבטח בתוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך ,את המידע
והמסמכים הדרושים לבירור החבות והיקפה ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור למבטח ככל שיכול,
להשיגם.
המבטח ,מיד לאחר שקיבל הודעה מהמבוטח או המוטב על קרות מקרה הביטוח ,יעשה את הדרוש
לבירור חבותו.
תגמולי הביטוח ישולמו בתוך  30ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור
חבותו.
תגמולי הביטוח המשולמים לצד שלישי ישתנו בהתאם ליחס שבין מדד המחירים לצרכן שפורסם סמוך
לפני יום קרות מקרה הביטוח לבין מדד המחירים לצרכן שפורסם סמוך לפני יום התשלום.
על תגמולי הביטוח המשולמים לצד שלישי או המשולמים למבוטח ייתוספו הפרשי הצמדה החל
מהמדד שפורסם סמוך לפני מועד קרות מקרה הביטוח ועד למועד תשלומם בפועל וכן ריבית בשיעור
של  4%לשנה מתום  30ימים מהיום בו הוגשה התביעה .אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכותו של בית
המשפט לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ,ה -תשכ"א –  .1961כל טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי
המבוטח תעמוד לו גם כלפי הנפגע שנהג בכלי הרכב וכלפי צד שלישי.

 .8הקטנת גבול אחריות וסכום הביטוח לאחר תשלום תגמולי ביטוח.
שולמו תגמולי ביטוח על פי פרק אחד או יותר על פי נספח זה ,יקטן גבול האחריות ו/או סכום הביטוח בגובה
סכום תגמולי הביטוח ששולמו .פנה המבוטח בכתב וביקש להשיב את סכום הביטוח לקדמותו והמבטח
הסכים לכך בכתב ,ישלם המבוטח דמי ביטוח בעד ההשבה לקדמותו ,יחסית לתקופה שנותרה ממועד
אישור המבטח ועד לתום תקופת הביטוח על פי נספח זה.

 .9הודאה בלא הסכמת המבטח
שילם המבוטח או אדם מטעמו פיצוי בקשר למקרה ביטוח המכוסה על פי נספח זה ,הודה בחבות ,הציע,
הבטיח או התחייב לפיצוי כאמור ,בלא הסכמת המבטח מראש בכתב ,לא יחייב הדבר את המבטח.

 .10זכות קיזוז
המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח או למוטב ,בקרות מקרה הביטוח כל סכום
שהמבוטח חייב למבטח ,בין אם הוא שייך לפוליסה זו ובין אם לפוליסה אחרת.

 .11שיפוט
כל חילוקי דעות או תביעות על פי כיסוי זה או בקשר אליו יתבררו אך ורק באחד מבתי משפט בישראל ועל
פי הדין הישראלי.

 .12הודעות
הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח תינתן למבטח בכתב לפי אחד מן המענים האלה:
 12.1מען משרדו של המבטח ,כרשום בדף הכותרת לפוליסה זו או כל מען אחר בישראל שעליו יודיע
המבטח ,בכתב ,למבוטח או למוטב מזמן לזמן.
 12.2במשרדו של סוכן הביטוח ,הרשום בפוליסה לפי מענו ,כמפורט בה ,או לפי כל מען אחר בישראל שעליו
יודיע סוכן הביטוח הנזכר או המבטח ,בכתב ,למבוטח או למוטב מזמן לזמן.

