
 נספח תנאי החידוש של הפוליסה

  דף כסויים - ביטוח תאונות אישיות

 
ניתן לעיין בפוליסה באתר  07-2020מהדורת  הכיסוי הנו בהתאם לפוליסת תאונות אישיות מנורה מבטחים מגן אישי

 .או לבקש ממזכירות המכללה –של חב' הבטוח מנורה 

  מבוטחים.אפרתה  המכללה האקדמית לחינוך עפ"י רשימת  –סטודנטיות במכללת אמונה  המבוטחים:

 סכומי הביטוח: 

  250,000 -מוות מתאונה .₪   

  250,000 -נכות תמידית מלאה מתאונה .₪   

 ימים ראשונים.  7לשבוע; כפוף להשתתפות עצמית של ₪  900 -כושר לעבודה כתוצאה מתאונה -אי 

  350כפוף להשתתפות עצמית של ₪;  10,000 -שיפוי בגין הוצאות רפואיות כתוצאה מתאונה .₪   

  350כפוף להשתתפות עצמית של ₪;  10,000 -שיפוי בגין הוצאות טיפול שיניים כתוצאה מתאונה 

.₪   

  ש"ח לאירוע ולתקופת הביטוח. 25,000הוצאות חילוץ כתוצאה מתאונה עד לסך   

  במידה ונבצר מהסטודנט ו/או סוכלה אפשרותו להמשיך ולסיים  -אובדן שכר לימוד כתוצאה מתאונה

לימודים עקב מקרה ביטוח, יפוצה הסטודנט בגין אובדן שכר לימוד שנתי בקיזוז החזר את שנת ה

 ש"ח.  10,000כלשהו שיקבל מן המכללה או מכל גורם אחר, עד לגבול אחריות בסך 

ההרחבות / סייגים כמפורט בצירוף  – הכיסוי הנו בהתאם לפוליסת תאונות אישיות מנורה מבטחים מגן אישי :כללי

  בנספח זה. 

              

 :זמן פעילות

המכללה לרבות בדרכו אל המכללה ובחזרה.  בעת השתתפות המבוטח בפעילות במסגרת ומטעםתקף הכיסוי 

 מוצהר ומוסכם בזאת כי כל פעילות אחרת לא תהא מכוסה בפוליסה זו. 

  

 ₪. 8,000,000 -הרשימה הוא:טיות המבוטחות לפי לכלל הסטודנולתקופת הביטוח  עלאירוגבול אחריות מקסימלי 

  

כן יצוין, שהצטרפות מבוטחים בכל -מודגש בזאת, שגריעת מבוטחים לא תזכה את בעל הפוליסה בהחזר פרמיה. כמו

 שלב בתקופת הביטוח תהא כרוכה בתשלום פרמיה מלאה.

  

תכלול תאונת דרכים בארץ ובחו"ל כהגדרתה בחוק פיצויים לנפגעי  לא בניגוד לאמור בפוליסה, הגדרת "תאונה"

 , ובמקרה של תאונת דרכים כאמור, לא יהיה כיסוי על פי הפוליסה.1975 -תאונות דרכים, התשל"ה 

  

  :רשימת מבוטחים
( תחת הפוליסה עובר ליום תחילת הביטוח. על רשימה זו לכלול excelהכיסוי מותנה בקבלת רשימת מבוטחים )קובץ 

על רשימה זו להתעדכן  "ל ומספר טלפון סלולרי.תאריך לידה, כתובת דואנתונים כדלהלן: שם המבוטח, מספר ת"ז, 

 .מעת לעת, בהתאם לשינוי במצבת המבוטחים


