
 

 

 

 

 יםלתלמידביטוח תאונות אישיות 

 

 באמצעות אישיות תאונות בביטוח מבוטח להיות חייב חינם לחינוך הזכאי תלמיד כל כי קובע חובה לימוד לחוק( 1ד) 6 סעיף

  .לומד הוא שבו החינוך מוסד נמצא שיפוטה שבתחום המקומית החינוך רשות

 של החינוך ועדת שקבעה לגבייה המותר המרבי הסכום קביעת פי על מההורים נגבה אישיות תאונות ביטוח עבור התשלום

 גם ביטוח דמי לגבות אין, הביטוח דמי את במישרין מההורים גובה הרשות שבהם ביישובים .הלימודים שנת לאותה הכנסת

 .הספר בית באמצעות

 בביטוח המבוטחים מקבוצת יחיד כל לידי להמציא צריכות הביטוח חברות, האוצר במשרד הביטוח על הממונה הנחיות פי על

 הביטוח לפוליסת הנוגעים כלליים פרטים המרכז, נאות גילוי וטופס הביטוח פוליסת של עותק, לתלמידים אישיות תאונות

  .בה הקיימים הכיסויים עיקרי את וכן

 בין, בו נמצא שהוא מקום ובכל השנה ימות בכל, ביממה שעות 42, בשנה ימים 563 התלמיד על חל אישיות תאונות ביטוח

 .!לאו אם ובין בו לומד שהתלמיד החינוכי המוסד לפעילות קשר יש לתאונה אם

 מה זו תאונה?

 לשאלה קשור אינו הפוליסה במסגרת הפיצוי .גופני לנזק הגורם, צפוי בלתי, לעין גלוי, חיצוני, פיזי כאירוע מוגדרת תאונה

 .לה אחראי מי או התאונה נגרמה מי באשמת

 ?הכיסוי הביטוחימהו 

 כתוצאה מתאונה מוותבמקרה 

 .פטירה תעודת הגשת לאחר יום 01 תוךהפיצוי ישולם . ₪ 101,111 סכום הביטוח הינו בסך 

 כתוצאה מתאונה וקבועה מלאהנכות במקרה של 

מסכום  01%של  בשיעור - חומרה מענק תוספתלסכום זה תתווסף  .₪ 006,111בסך  -)סכום הפיצוי( בסיסי ביטוח סכום 

 ₪. 060,111 - חומרה מענק כוללה הסכום. טוח הבסיסייהב

 למעלה מכך(. אונכות  01%מסכום הביטוח, אשר משולם אם נקבעו  01%)מענק חומרה הינו פיצוי נוסף בשיעור 

 

 כתוצאה מתאונה וקבועה חלקית נכותבמקרה של נכות 

 אשר נכות לגבי ,הבסיסי מסכום הביטוח המחושב, התקנות פי על נכות לאותה האחוזים הקבועים פי על יחושב הפיצוי 

פיצוי המחושב ה מסכום 01% בשיעור נוסף" מענק חומרה" ישולם ,למעלה מכך או 01% םינה לגביה הקבועים האחוזים

 בהתאם.

 

 איך נקבעת הנכות?

 לנפגעי נכות דרגת קביעת) הלאומי הביטוח בתקנות הקבועים המבחנים פי על, תיקבע פיזי כושר - אי דרגת, קרי, נכותה

 :למעט תיקוניהם כל על 1506 - ז"תשט (עבודה

 אם יש פגיעה הגדלת שיעור הנכות הצמיתה סעיף בדבר ) לחוק הביטוח הלאומי 56 או/ו 53 נכות על פי תקנה א. 

 .יכולת לעבוד ועקב כך ירידה ניכרת בהכנסות(              

 



 

 

 

 

 בשיניים )כהגדרתה בפוליסה(. פגיעה בגין תביעות למעט 3% -מ נמוכה נכות דרגת  ב.

 .אסתטיות צלקות בגין נכות דרגת ג. 

 .בפוליסה כהגדרתה" נכות" בגדר אינה פיזי תאונתי מנזק נפשית בלבד שלא נובעת נכות  ד.

 

 בשיניים פגיעהבמקרה של זכאות 

 לגבי נכות 1.0%-ל המתאים ותגמול ,לשיקום הניתנת לשן נכות 0%..1-ל המתאים תגמול בסכום ישולם, שן אבדן של במקרה

 .ניתנת לשיקום שאיננה שן

 

  כתוצאה מתאונה זמנית נכותבמקרה של זכאות 

 :ש בתנאיו, התקיימה נכות זמנית בו 6-מהיום ה החל יום לכל₪  50 של בסך יומי סכום

 לפחות רצופים יום 1. במשך זמנית נכות תהיה לנפגע א.

 .חדשים ששה על מצטבר שוביבח תעלה לא הפיצוי ישולם עבורה התקופה ב.

 . הראשונים הימים 0 עבור תגמול ישולם לא ג.

  יום לכל היומי מהסכום 01%בשיעור  תוספתם תשול, חולים בבית מאושפז  הנפגע התלמיד היה בהם אשר בימים ד.

 .שפוזא              

 

  רפואיים עזר אמצעי של רכישה או/השאלה ו או/ו השכרה של בפועל עלות החזר הוצאות בגין

 

 או/הנפגע ו. (1.0.10 -הידוע ב לצרכן המחירים למדד צמוד₪ ) 1,100 -מ ולא יותר חודשים 6 על תעלה שלא לתקופהתשלום 

  .דומים ארגונים או/ו שרה יד כגון האפשר מארגונים ככל ההשכרה את לבצע הסביר בגדר יפעלו הוריו

  רפואיות הוצאות עבור החזר

 ,תנאיו כל על 1550 ד"ממלכתי התשנ בריאות ביטוח חוק פי על מכוסות אינן ואשרבגין התאונה  בפועלהחזר הוצאות שהיו 

 רפואי יעוץ שיניים, בגין טיפולי אחר, בגין מקור משולמות מכל להיות עומדות או שולמו : אשרולמעט הוצאות רפואיות

  .נכות אחוזי לקביעת

לפי הנמוך  , הנפגע זכאי לו מהפיצוי 11% או ,הביטוח מקרה בפועל לכל הרפואית מההוצאה 11%של  לסך מוגבל כיסוי זה

  .מביניהם

  חריגים ועדת

, סוציאליים מטעמים, המבטח חשבון על מלא או חלקי מימון לנפגע לאשר , רשאיתועדת חריגים כהגדרתה בפוליסה

 הוצאה בגין שיהיה יכול הועדה אישור, הביטוח לתגמולי זכאותו הוכחת לצורך נדרשה אשר רפואית דעת חוות בגין להוצאות

 .מראש או ,הוצאה שכבר

 הביטוחי: חריגים לכיסוי

 :מכסה אינו הביטוח

 .ל("בחו דרכים תאונות לכיסוי הרחבה ל"לחו צאתו רכש לפני הנפגע דרכים )למעט אם בתאונת פגיעה   א.

 .איבה מפעולות כתוצאה פגיעה   ב.

 .לאומי לביטוח מהמוסד לפיצוי זכאי התלמיד שבגינן עבודה )למעט מתנדב( מתאונת פגיעה   ג.

 



 

 

 

 

 

 .רפואי טיפול של ישירה נגרמו כתוצאה אשר פגיעה או/ו נזק או/ו רפואית רשלנות  ד.

 .הפוליסה( פי המכוסה על מתאונה נובעת אינה שהמחלה מחלה )בתנאי  ה.

    בדרגת פשע, פגיעה  עבירה מעשה שנים, בביצוע 52נפגע, אשר גילו במועד התאונה של  הפעילה השתתפותו  ו.

 .אדמה מרעידת כתוצאה או/ו  מסגרת                

 

 :נוהל הגשת תביעה

 תביעה מומלץ לנהוג כדלקמן: של במקרה

 .הספר בית למזכירות לפנות יש  א.

 .התובע התלמיד של האפוטרופסים/ההורים לידי התביעה טופס את יעביר החינוכי המוסד  ב.

  .החינוכי מהמוסד שקיבל התביעה טופס גבי על למבטח יפנה אפוטרופוסיו/הוריו באמצעות, התובע התלמיד  ג.

   רפואיים מסמכיםבצירוף  התביעה ובהגשת הטופס במילוי( אפוטרופוסיו או) ולהוריו לתלמיד יסייע הספר בית                

 .בתביעה התומכים מתאימים                

 , שיידרש רפואי מידע כל לרופא ימציא הנפגע, )כמוגדר בפוליסה( המבטח לרופא הנפגע יופנה המבטח דרישת פי על   ד.

   עברו ברור לשם רפואית סודיות על ויתור כתב על - המבטח דרישת פי על - ויחתום, רפואית בדיקה לכל עצמו יעמיד               

 .הרפואי               

  .המבטח י"ע רפואית לבדיקה הנפגע יוזמן המבטח דרישת י"עפ לרופא הנפגע הופנהאם   ה.

 שנקבעה זכאותו לתשלומים לפי    ממועד יום 01 תוך הפיצויים סכום ישולם - הנכות ומשנקבעה הרפואי הברור בתום  ו.

 העניין.              

 

 ההתיישנות תקופת

 רק מתחילה ההתיישנות תקופת כי החוק קובע, בקטינים מדובר כאשר. שנים 0 היא ביטוח בתביעותתקופת התיישנות 

 עצמה התאונה אם גם, 1. גיל עד תלמיד תאונת בגין לתבוע ניתן קרי,. 10 לגיל הגיעו מרגע כלומר, לבגיר הופך כשהקטין

 לכן!. קודם רבות שנים אירעה

 

 מיוחדת הרחבה

 מבוטח הורה או/ו תלמיד נפגע בה ל"בחו דרכים תאונות לכיסויקיימת אפשרות  ,נוספים)פרמיה( לום דמי ביטוח תמורת תש

 נפגעים חילוץ הוצאות וכן מקרה של .החינוך משרד או/ו המקומית הרשות או/ו הספר בית מטעם ל"בחו שהייתם בעת

 למקרה.₪  00,111. של כולל לסך עד וזאת, ידם על ושולמו הנפגע מהורי שנתבעו

 

 

 

 

 

 

מידע זה הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסה. אין לראות באמור משום יעוץ משפטי מכל סוג * 

 שהוא.



 

 

 


