
 

 

  

  פוליסה לביטוח צלילה ספורטיבית
  )3/2007מהדורה (

 

        

  מבוא   .1
  

 www.Idive.co.il   באמצעות אתר האינטרנט י המבוטח "עתמורת תשלום דמי ביטוח   
") המבטח: להלן" (מ"הפניקס חברה לביטוח בע"תשלם  ) אתר האינטרנט: להלן(

במשך תקופת  ,  בגוף הפוליסהלמבוטח תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח כמוגדר וכמפורט
כל , י המבוטח"כמוגדר בתכנית הביטוח שנבחרה עובגבולות אחריות המבטח , הביטוח 

  . והוראותיה סייגיהפי תנאי הפוליסה-עלל "הנ
  
  הגדרות   .2
   

  .מ"הפניקס חברה לביטוח בע -" המבטח" 2.1

  - "המבוטח" 2.2
  

נקבעו בחוק   שנים והוא מוסמך על פי הכללים ש12יחיד אשר מלאו לו  2.2.1
הצלילה הספורטיבית ותקנותיו  והינו בעל תעודת צולל תקפה ומוכרת 

  .י ארגוני צלילה בינלאומיים"או ע/י הרשות המוסמכת ו"ע

  או
   

י הכללים " שנים הנמצא במהלך הסמכה כצולל עפ12יחיד אשר מלאו לו  2.2.2
שנקבעו בחוק הצלילה הספורטיבית והינו מצוי תחת השגחת מדריך 

  .להסמכת צולליםהמורשה סמך מטעם מועדון צלילה צלילה מו
  

על המבוטח לצלול בצוותא יחד עם מדריך צלילה , לענין סעיף קטן זה
  .   מוסמך כאמור לעיל

  

  שנבחרה, להלן הביטוח המפורטות תכניות4 אחת מבין –" תכנית הביטוח" 2.3

  . למבוטחהונפקה בתעודת ביטוח הצלילה שבמפורש  י המבוטח וצויינה "ע
  

  . חופי הים האדום–אזור גיאוגרפי ,  ימים5כיסוי לתקופה של   :Aתכנית 
  : כיסוי העיקריכום ביטוח מירבי לס

 אישפוז, העברה,  טיפול בתא לחץ,פינוי, חילוץ, הצלההוצאות 
  .100,000$ עד  –והוצאות בדיקה לאחר אישפוז 

  :כיסויים נוספים
  .10,000$ –                  מוות מתאונת צלילה 

  .10,000$ –                  נכות תמידית מוחלטת מתאונת צלילה 
  . להלן5שאר הכיסויים כמפורט בסעיף 

  
  .Aמשלימה לתקופת הביטוח על פי תכנית  -  המשך כיסוי לתקופת  :B תכנית

ולל לתקופת ביטוח משלימה לתכנית הצהכיסוי בתוקף ממועד בקשת 
A ממועד תחילת הכיסוי על פי תכנית  חודשים12 עד תום A.  

  . כל העולם–                  איזור גיאוגרפי 
  :כיסוי העיקרי מירבי ל ביטוח                  סכום

אישפוז , העברה, טיפול בתא לחץ, פינוי, חילוץ, הוצאות הצלה 
  .150,000$עד   –הוצאות בדיקה לאחר אישפוז ו

  :כיסויים נוספים
  .10,000$ –                  מוות מתאונת צלילה 

  .10,000$ –                  נכות תמידית מוחלטת מתאונת צלילה 
  . להלן5שאר הכיסויים כמפורט בסעיף 
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  .חודשים 12כיסוי לתקופה של  - ביטוח שנתי בינלאומי  :C תכנית
  . כל העולם–גיאוגרפי   איזור                 
  :כיסוי העיקריסכום ביטוח מירבי ל                  

אישפוז , העברה, טיפול בתא לחץ, פינוי, חילוץ, הוצאות הצלה
  .150,000$עד   –והוצאות בדיקה לאחר אישפוז 

  :כיסויים נוספים
  .10,000$ –מוות מתאונת צלילה                   

  .10,000$ –                  נכות תמידית מוחלטת מתאונת צלילה 
  . להלן5שאר הכיסויים כמפורט בסעיף 

  
  . חודשים12כיסוי לתקופה של   - חברמוביטוח שנתי בינלאומי   :D תכנית

  . כל העולם–גיאוגרפי   איזור                
  : כיסוי העיקרימירבי ל ביטוחסכום                  

אישפוז , העברה, טיפול בתא לחץ, פינוי, חילוץ, הוצאות הצלה
  .250,000$עד   –והוצאות בדיקה לאחר אישפוז 

  :כיסויים נוספים
  .20,000$ –                  מוות מתאונת צלילה 

  .20,000$ –ית מוחלטת מתאונת צלילה                   נכות תמיד
  . להלן5שאר הכיסויים כמפורט בסעיף 

   

או מחלה שתיגרם /כל פגיעה גופנית בלתי צפויה מראש ו - "מקרה הביטוח" 2.4
 מפעילות צלילה ספורטיבית של המבוטחישירה כתוצאה , במשך תקופת הביטוח

 ).תאונת צלילה: להלן(
  . כלפי צד שלישי חבות5.6הגדרה זו לא תחול לגבי סעיף 

ש "עצלילה התעודת ביטוח בבמפורש מצוין כתקופה ה –" תקופת הביטוח" 2.5
   האינטרנטוקליטתם במערכת אתר שתונפק במועד רישום נתוני הצולל המבוטח 

-  www.Idive.co.il  

מחציית קו המים למטרות צלילה ספורטיבית ועד חציית קו  –" תחום הכיסוי" 2.6
ולל כניסה למים ויציאה מהם באמצעות כלי שייט מהצלילה כהמים בדרך חזרה 

י "בהתאם להגדרת האיזור הגיאוגרפי כמצויין בתכנית הביטוח שנבחרה ע
  .המבוטח

גז / תוך שימוש באויר צלילה אישיציוד צלילה בעזרת –" צלילה ספורטיבית" 2.7
העומק המותר למבוטח על פי הסמכתו עולה על לעומק שאינו  דחוס או מועשר

 . פי גילוכדין ועל 
 .או זואולוגית/ארכיאולוגית ו, עיתצלילה של מתנדבים במשלחת מד: כולל

 צלילה ,מימי- תתגדיי, הדרכת צלילה, צלילה לשם ביצוע עבודה: ולמעט
   .במסגרת פעילות צבאית או משטרתית של המבוטח

החיוני לצורך צלילה הכולל את   עצמאיצלילה ציוד –" צלילה אישיציוד " 2.8
  :הפריטים הבאים

  .גז דחוס או מועשר/מיכל מתכת המשמש לאויר 2.8.1

הדחוס הכולל פית או מועשר גז דחוס / נשימה הניזון ממיכל האוירתוס 2.8.2
מכשיר למדידת + מכשיר למדידת עומק + פית נשימה רזרבית + נשימה 

 . במיכל הדחוסהגז/לחץ האויר

 .מאזן ציפה 2.8.3

מאזן תקנת על חגורת חגורת משקולות המוחגורת משקולות עצמאית או  2.8.4
 ממאזן המהווה חלק אינטגרלי והכוללת אבזמי שחרור מהירהציפה
 .הציפה

 .מסכת צלילה 2.8.5

 .סנפירים 2.8.6

  .חליפת צלילה 2.8.7
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תוקף , המבוטח שם כרטיס אישי או שובר הנושא את –" תעודת ביטוח צלילה" 2.9
ובלבד , כנית הביטוח ותשלודרכון ה/תעודת הזהות מספרומספר, הביטוח

י רכישה עצמאית "עwww.ldive.co.il  באמצעות מערכת האתר שהונפקו
 להנפיק תעודות י המבטח"ע מורשה שהוסמךצלילה מועדון י "עבאינטרנט או 

  .האמורבאמצעות מערכת האתר  ביטוח צלילה

  .תאונת הצלילהבעקבות  רופא מומחה אשר מטפל במבוטח – "רופא מטפל" 2.10

ל המוכר על ידי הרשויות המוסמכות "או בחו/מוסד בישראל ו – "בית חולים" 2.11
או /להוציא מוסד שהוא סנטוריום ו, כבית חולים ומשמש כבית חולים בלבד

  .מוסד משקם

  . לרבות טיסה והפלגה– "נסיעה" 2.12

 במקום כרטיסהמבוטח שירכוש  כרטיס נסיעה –"  חלופיכרטיס נסיעה" 2.13
 יעד  ל שהותו למטרת צלילהאזורמ לשם נסיעההמבוטח   שרכשהנסיעה המקורי

כתוצאה מקבלת טיפול רפואי   ואשרי המבוטח"עמראש שתוכנן  כפי נסיעתו הבא
שתוכנן   המקורימועד הנסיעה לרוכשו עקב שינוי  נאלץמתאונת צלילההנובע 
  . על פי הוראת הרופא המטפל, מראש

אזורי  ל ממקום מגוריו הקבועכל אדם המתלווה למבוטח בצאתו –" מלווה" 2.14
בחזרה למקום מגוריו להמשיך עימו את הנסיעה עד השיבה  בכוונה צלילהה

  .הקבוע
  

  :תנאים מוקדמים להתחייבות המבטח .3
מותנית בקיומם  המוקדם של כל התנאים הבאים , התחייבות המבטח על פי פוליסה זו

  :במצטבר
ת י התקנו"המבוטח עמד במלוא הדרישות להסמכתו כצולל בקורס צלילה עפ  3.1

י אירגוני הצלילה הבינלאומיים " או עי הרשות המוסמכת לכך"שפורסמו ע
  .המוכרים

פ הסמכתו כדין "הצלילה לא היתה  לעומק רב יותר מן העומק המותר למבוטח  ע  3.2
  .ועל פי גילו

ואם טרם , הצולל כדין, הצלילה הספורטיבית נעשתה בלווית אדם נוסף לפחות  3.3
ה הצלילה הספורטיבית בלווית אדם אחד נוסף היית,  שנה15מלאו למבוטח 

 30  לפחות שנה והרשאי לצלול על פי החוק עד לעומק של21שמלאו לו , לפחות
  .מטר מתחת לפני המים

י "הצלילה הספורטיבית בוצעה על ידי המבוטח באיזור שלא נאסר לצלילה ע  3.4
  .הרשות המוסמכת באותה המדינה 

  .צלילה אישיבציוד רטיבית מצויד המבוטח היה בעת הצלילה הספו  3.5

  . למבוטח רשיון צלילה תקף אשר אינו מותלה  מושעה או מבוטל  3.6
  

  בהתאם לכללים המקובלים למקרה של הפסקת צלילה לתקופה , המבוטח קיים        3.7 
  .צלילת רענון בלווית מדריך טרם ביצוע הצלילה הספורטיבית, ממושכת              

  
קיבל המבוטח אישור כשירות ,  תקופת פסילה רפואית מסיבה כלשהיבתום    3.8

  .י רופא צלילה"אישור הכשירות תקף אך ורק אם ניתן ע. לצלילה
  

  .הינם מהותיים ומהווים תנאי מוקדם לאחריות המבטח , כל התנאים המפורטים לעיל
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  : הכיסוי העיקרי וסכומי הכיסויפרטי  .4
,  לבית חוליםהעברה, פינוי, חילוץ, הצלהת ו  המבטח בהוצאישא, בקרות מקרה הביטוח 

 בהתאם לתכנית  והוצאות בדיקה לאחר האישפוזהוצאות אישפוז כולל טיפול בתא לחץ
  :י המבוטח כמפורט להלן"הביטוח שנבחרה ע

  

 , להצלהכל הוצאה  הנדרשת :העברה, פינוי,  חילוץ, הצלהכיסוי להוצאות 4.1
מבוטח ממקום אירוע תאונת צלילה לבית חולים פינוי והעברה של ה, לחילוץ

  כולל פינוי אוירי, לפי הצורך, או בין בתי החולים/ו

"Air AMBULANCE" ולרבות הוצאות העברה למדינה בה מתגורר המבוטח 
 .לצורך המשך אישפוז, בדרך קבע

 

תשלום עבור אישפוז ושירותים רפואיים שניתנו : כיסוי הוצאות אישפוז 4.2
בדיקות  , ים בתא לחץ/טיפול, לרבות טיפולי רופא, חולים למבוטח  בבית 

בדיקות וצילומי רנטגן וכן כל טיפול שינתן לו שהינו הכרחי מבחינה  , מעבדה
  .רפואית וחיוני להצלת חייו של המבוטח

,  שירותים או טיפולים של רפואה אלטרנטיבית הוצאות בגיןהכיסוי אינו חל על
  .ות שיקומיים וניתוחים פלסטייםאשפוז במוסד, טיפולים משקמים

 

 כל הוצאה עבור בדיקה או .כיסוי להוצאות בדיקה או טיפול לאחר האישפוז 4.3
בדיקה / ביקורלכל$  250י רופא מומחה לאחר האישפוז עד לסך של "טיפול ע

מעל השתתפות עצמית של המבוטח בסך  תקופת הביטוח ובסך הכל עבור כל
 .בדיקה/ביקורכל ל$  50
 

לא יעלה על  כולל סעיפי המשנה שבו טוח המירבי לענין סעיף זה סכום הבי
שלו  וצויינה בתעודת הביטוחי המבוטח "הרשום בתכנית הביטוח שנבחרה ע

  : להלןלמפורטבהתאם 
  

  ב"ארה$ 100,000עד : Aתכנית 
  ב "ארה$ 150,000עד : Bתכנית 
  ב"ארה$ 150,000עד : Cתכנית 
  ב "ארה$ 250,000עד : Dתכנית 

  

 .) אלא אם צויין אחרתA ,B ,C ,D –ל תכניות הביטוח כבתוקף לגבי : (םיכיסויים נוספ .5
סכומי : (הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכלול כיסויים נוספים בהתאם למפורט להלן

  )הכיסוי להלן הינם בנוסף לסכום הכיסוי העיקרי
  

 :י צלילה איש ציודכיסוי לאובדן         5.1
בעת אירוע תאונת צלילה , מקרה של אובדן ציוד צלילה אישי כמוגדר לעילב

  ישא המבטח בהוצאות עלות הציודאישפוז בבית חוליםושהצריכה  פינוי רפואי 
הכיסוי לא יחול על  שעונים או פנסים ועל ). ב"ארה( $ 1,500של  מירבי עד לסך

  .ציוד לאחר ניכוי  בלאי ופחתתגמולי הביטוח לא יעלו על ערכו של ה. ציוד צילום

  :כיסוי להוצאות הטסת גופה         5.2
 למדינה בה מתגורר הצלילה מאיזורי המבטח יכסה הוצאות הטסת גופה 

ובלבד ,  מתאונת צלילה ישירהבמקרה מוות כתוצאה, המבוטח בדרך קבע
  .שהמבוטח נפטר במהלך אישפוזו בבית חולים או במהלך תאונת הצלילה

  
  ).ב"ארה( $ 5,000 המירבי לעניין סעיף זה לא יעלה על כום הביטוחס
  

      והוצאות לינה למבוטח ומלווה כתוצאה חלופי החזר הוצאות בגין כרטיס נסיעה        5.3

  :מתאונת צלילה כדלהלן            
  

מלווה בשל מצב עבור הו אם נרכש עבור המבוטח :נסיעהכרטיס  .5.3.1
שאינו מאפשר , ת צלילהכתוצאה מתאונ, בריאות לקוי של המבוטח

גבול . י אישור הרופא המטפל"עפ,  במועד המקורי המבוטחנסיעת
 מסכום .למלווהו $ 1,000-למבוטח ו $ 2,000אחריות המבטח יהא 
בו זוכה המבוטח בגין כרטיס , אם יהיה כזה, השיפוי ינוכה כל סכום

  .הנסיעה המקורי שלא מומש במועדו
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למבוטח  בו התקיימה הצלילהזור באי שהייה נוספת במלון :מלון  5.3.2
ומלווהו מעבר לתקופת השהייה המקורית אם נמסרה חוות דעת של 

. שכתוצאה מתאונת הצלילה שהות נוספת זו הכרחית, הרופא המטפל
 . ימים10ליום ועד $ 100גבול אחריות המבטח לא יעלה על 

  

 תשלום חד פעמי במקרה מוות מתאונת צלילה      5.4

בהתאם לתכנית פעמי - החוקיים של המבוטח סכום חדהמבטח ישלם ליורשיו
בגין מקרה מוות כתוצאה ישירה מתאונת צלילה בתנאי , הביטוח כמצויין להלן

כתוצאה ישירה ו ממועד תאונת הצלילה חודש 12שמות המבוטח ארע בתוך 
  .ממנה
  A ,B ,C   - 10,000$ת ותכני

  D             - 20,000$תכנית 
  

 ד פעמי במקרה נכות צמיתה ומוחלטתתשלום ח     5.5

 בהתאם לתכנית הביטוח כמצויין המבטח ישלם למבוטח באופן חד פעמי סכום
הפיצוי  .מתאונת צלילה כתוצאה ישירה הנובעת וצמיתה  בגין נכות מלאה ,להלן

כפי , בגין נכות צמיתה חלקית שנגרמה כאמור לעיל יהא בשיעור יחסי מסך זה
  .שיעור הנכות שנקבעה

    .אם היתה למבוטח  נכות  קודמתעוריש ינוכה  הנכות שנקבע למבוטחעור ישמ
ל פי המבחנים הקבועים ע המבטח  מטעםי רופא" ע הנכות הצמיתה יקבעעוריש

 15למעט תקנה ) קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה ( בתקנות הביטוח הלאומי
  . לאותן תקנות 

  A ,B ,C   - 10,000$ת ותכני
  D             - 20,000$תכנית 

  

  חבות כלפי צד שלישי 5.6
  

  המבטח ישפה את המבוטח בגין חבותו החוקית כלפי צד שלישי ובלבד שגבול  5.6.1
וזאת עבור נזקי גוף או  $, 55,000אחריות המבטח לא יעלה על סך כולל של 

בעת ביצוע , טוחאירעו בתקופת הבי שנגרמו לצד שלישי ואשר רכושנזקי 
ואשר בגינם חב , שהות ברצועת החוף שבו מתקיימת הצלילהבעת צלילה או 

  .החוק י"עפ' המבוטח לצד ג

  : בגין תביעות הנובעות או הקשורות בתגמולי ביטוחהמבטח לא ישלם   5.6.2

 או חבות כלפי בן משפחה  כלשהיחבות חוזית, כלפי עובדי המבוטחחבות  -
  .של המבוטח

  .או מעשה בלתי חוקי , מעשה בזדון, כווןחבות עקב מעשה מ -

  .חבות כלפי בן זוג לצלילה -

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

  .חבות עקב משלח יד עסק או מקצוע -

 .וחבות בגין נזק לכלי שיט או נזק שנגרם על יד -

בקשר עם כל תביעה ,  לפשרהול ההליכים או משא ומתןכדי ניהאו תוך לפני  5.6.3
לשלם למבוטח את סכום גבול האחריות המבטח  רשאי, או סדרה של תביעות

 לעיל לאחר שנוכו ממנו כל סכום או סכומים שכבר 5.6.1כאמור בסעיף 
ובמקרה כזה יוותר המבטח על הניהול והפיקוח על , טוחשולמו כתגמולי בי

נוסף בקשר אליה או תביעה או תביעות כאלה ויהא פטור מכל תשלום 
  .אליהן

  
  
  
  
  
  
  



 

 

- 6 -

  
  

     קורס צלילהוצאותה  5.7
לא כולל עלות , ות בקורס צלילההמבטח ישפה את המבוטח בגין הפסד דמי השתתפ

כתוצאה ממקרה ביטוח שאירע בהיותו , בגין ספרות מקצועית ותעודות הסמכה
 לצלילה משתתף בקורס צלילה תחת פיקוח של מדריך מוסמך ואשר בגינו הצולל נפסל

  .לצמיתות
ובלבד שלא קמה למבוטח זכות  $ 500אחריות המבטח בגין כיסוי זה לא תעלה על 

  .להשבת דמי ההשתתפות בקורס ממועדון הצלילה
יחול הכיסוי אך ורק על , י המבוטח דמי השתתפות בקורס צלילה משולב"שולמו ע

מבוטח כאמור החלק היחסי של עלות הקורס המתייחס לאותו שלב בקורס בו נפסל ה
  .לעיל

המבוטח לא יהיה זכאי לשיפוי על פי סעיף זה אם נפסל לצלילה במהלך הקורס מסיבה 
רפואית שאינה עקב מקרה הביטוח או חדל להשתתף בקורס מסיבה אחרת כלשהי 

   .שאינה עקב מקרה הביטוח
   
    :ייגים כללייםס  .6

או /קשור במישרין או בעקיפין  ומקרה ה, פוליסה זו פי מבטח לא יהיה אחראי ולא יכסה עלה
  :הנובע מ

   

, מהפכה , מעשה איבה או פעולות מעין מלחמתית, משטרתית, צבאית, פעולה מלחמתית  6.1
  .שירות המבוטח בצבא, טרור, שביתה, מעשה חבלה, מהומות, פרעות, מרד

  .או פציעה עצמית מכוונת בין שהמבוטח היה שפוי דעתו ובין אם לא/ניסיון התאבדות ו 6.2

  .או שימוש בהם /על פי החוק ושפעת אלכוהול או השפעת סמים האסורים ה 6.3

  .פעולה פלילית של המבוטח 6.4

  .או הפרעה נפשית או עצבנית של  המבוטח/מחלת נפש ו 6.5

  .מצב בריאות בלתי תקין של המבוטח טרם הצלילה 6.6

 .או נזקים תוצאתיים מכל מין וסוג שהוא/נזק ו 6.7

  .טפולי שיניים 6.8

סעיפי   לכ  לעיל על3ים להתחייבות המבטח כקבוע בסעיף אי קיום התנאים המוקדמ 6.9
  .בפוליסה זושבו כמפורט המשנה 

  .הריון או לידה 6.10

  .קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי 6.11

  . הביטוחיכיסוי ל הגבלת גיל  .7
  . שנה75הביטוח לא יחול על צוללים שגילם מעל 

  

  תתביעו .8

את כל לאחריה ועליו לעשות והמבוטח ישתף פעולה עם המבטח לפני הגשת  תביעתו  8.1
 .הנדרש  כדי לאפשר למבטח לברר חבותו לתשלום  על פי הפוליסה והיקפה

בהקדם   וימציא לו, למבטח מיד על קרות מקרה הביטוח ונסיבותיו המבוטח יודיע 8.2
לרבות  לברור חבותו שיידרשו על ידו ) מקוריים בלבד(אפשרי את כל המסמכים הסבירים 

כולל הארגון , או גוף/אחד ו י המבוטח כלפי כל "חתום ע רפואית כתב ויתור על סודיות
 .או הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית/ו

  . ל הינה מהותית לאחריות המבטח"מובהר כי המצאת ויתור כנ
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 . יעמיד עצמו לבדיקה והשגחה רפואיתהמבוטח 8.3

ה בצירוף תאונת הצלילעל  בבכת המבוטח או על בא כוחו לשלוח למבטח דווח מלא על 8.4
 שיידרש על  ח וכן ימציא למבטח כל מסמך אחר "או מביה/פואי מהרופא המטפל ו רוח ד

 . המבטח בהתאם לנסיבות מקרה ביטוח ידי

מבוטח על  יהא רשאי לנהל על חשבונו כל חקירה וכן לבקר המבוטח ולבדוק אתהמבטח  8.5
  .  או נציג  אחר כפי שימצא לנכון/ידי בא כוחו הרפואי ו

  

  :כללייםתנאים  .9

  :ביטוח בחברות אחרות  9.1

   המבוטח חייב למסור למבטח הודעה מיד לאחר שנודע לו על כל ביטוח אחר    9.1.1
  .שנעשה  מפני הסיכונים המכוסים בפוליסה זו             

לציוד אם בקרות מקרה הביטוח נזק או חבות כלשהם , אובדןפוליסה זו תכסה  9.1.2
היה קיים לגביו  ביטוח וטח כלפי צד שלישי או בגין חבות המב/צלילה אישי ו

  .עד לגבול האחריות הנדון בפוליסה זו אחר או ביטוחים אחרים וזאת 

או המבטחים האחרים לגבי /אולם למבטח תהא זכות השיבוב  כלפי המבוטח ו
  . הסכום החופף

פינוי והעברה על , חילוץ, הצלה, היה המבוטח זכאי לשיפוי בגין הוצאות אישפוז 9.1.3
יהא הכיסוי להוצאות אלה על פי , פוליסת ביטוח אחרת שנערכה לטובתופי 

שיורי בלבד ויחול אך ורק מעל סכומי השיפוי המגיעים למבוטח על פי , פוליסה זו
  .הביטוח האחר

  חלה אחריות צד שלישי שבגינהתבע המבוטח תשלום מאת המבטח עבור הוצאה   9.2
לשבב  יהא המבטח זכאי ,  המבטחל שולם על ידי"ותשלום כנ,  על פי דיןהלכסות

  .הסכומים ששולמו על ידו למבוטח

תעבור למבטח כל זכות שהייתה או , 9.2כאמור בסעיף  על ידי המבטח תשלומים שולמו 9.3
 למבוטח כנגד צד שלישי וזאת בגובה סכום תגמולי הביטוח ששולמו על ידי קיימת 

מקרה מוות כאמור בסעיף  האמור בסעיף זה לא יחול על תשלום בגין .המבטח למבוטח
  . לעיל5.5 ועל תשלום בגין מקרה נכות כאמור בסעיף 5.4

 לשתף פעולה עם המבטח ולעשות כל פעולה על מנת לאפשר או המוטב/ ועל המבוטח
  .י המבטח והיו באחריות צד שלישי  "הסכומים אשר שולמו ע קבלת

המטבע  של גהיצי ליפיןתשלום במטבע  ישראלי על פי פוליסה זו יבוצע לפי שער החכל  9.4
  .הנוגע לענין ביום ביצוע התשלום למבוטח על ידי המבטח

  התחייבותלהודות בחבות או ליטול ,  המבוטח רשאי ללא הסכמת המבטח בכתבאין 9.5
  . את המבטח המחייבת

קשור   יהא זכאי לנהל בשם המבוטח כל הליך הנובע מחבות לפי פוליסה זו אוהמבטח  9.6
 .ותביעה על פי פוליסה זב

קרות  שנים מיום 3ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסה זו היא תקופת  9.7
כל עוד  לא   למעט לעניין חבות כלפי צד שלישי שבה לא תתיישן תביעה (מקרה הביטוח 

 .) כנגד המבוטחהתיישנה תביעת הצד השלישי

י " שלא שונו עעד כמה, 1981 –א " חוזה הביטוח התשמ חוקו הוראותפוליסה זו יחולעל  9.8
 .הפוליסה
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  :שיפוט .10

   המתייחס לאירוע שאירע בתחומי כל הליך משפטי על פי פוליסה זו או הנובע ממנה 10.1
 . יידון על פי דיני מדינת ישראלמדינת ישראל

הליכים משפטיים המתייחסים לאירועים שאירעו מחוץ לתחומי מדינת ישראל ידונו  10.2
  .י  המדינה בה אירע האירוע בהתאם לענין מדינת ישראל או על פי דינעל פי דיני

חילוקי דעות המתייחסים לפרשנות נוסח פוליסה זו ידונו על פי דיני מדינת ישראל  10.3
  .בבתי משפט בישראל
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