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שומרה חברה לביטוח 
 בע"מ  

פתח  23רחוב הסיבים 
 תקווה 

pniot@shomera.co.il  : 9258000-03טלפון  
9251613-03:    פקס  

 תמצית תנאי הביטוח – 

  לייםקורקינט חשמלי באמצעות אפליקציית /ביטוח תאונות אישיות לרוכב אופניים חשמליים

 )מהדורת 2022(

 

 
 תמצית פרטי הפוליסה

קורקינט חשמלי באמצעות /לייםאישיות לרוכב אופניים חשמביטוח תאונות  שם הביטוח
 ליים אפליקציית

 תאונות אישיות סוג הביטוח 
בהתאם  לייםיחידת העד למועד בו נעלת  את  לייםיחידת ה המועד בו פתחת  את תקופת הביטוח 

, או המועד בו סיימת באופן אחר את לייםהאפליקציית להוראות ההפעלה של 
 ., המוקדם מבין  השנייםלייםביחידת ההשימוש 

 . מוות, נכות צמיתה -פיצוי כספי במקרים הבאים שנגרמו עקב תאונה  תיאור הביטוח 
הפוליסה אינה 
מכסה את המבוטח 
במקרים הבאים 
 )חריגים בפוליסה( 

 החרגות.  -'זפרק  

גובה הפיצוי הכספי 
 שאקבל

₪ 100,000 –מוות   
₪ 100,000עד  –נכות צמיתה   

יהיה בהתאם לאופן החישוב המפורט בפוליסה. גובה הפיצוי   
האם קיימים 
כיסויים חופפים 
בביטוח המשלים של 
 קופות החולים

 לא

  עלות הביטוח 

 

 תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה

 
 תנאים ותקרות כיסוי עד לסך  הטבות
₪  100,000פעמי -סכום חד תשלום הוני במקרה של מוות  מוות כתוצאה מתאונת דרכים 
תשלום הוני במקרה של נכות 

 צמיתה
 100,000עד  פעמי-סכום חד

 ₪ 
הסכום נקבע לפי אחוזי הנכות 

בהתאם לטבלת הנכות 
 הצמיתה

נכות הנובעת  %15מעל סף של 
 מתאונת דרכים

https://www.shomera.co.il/
mailto:pniot@shomera.co.il
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 נאי הביטוחת

 (15%בישראל בלבד )נכות מעל  –ביטוח תאונות אישיות 

 
 מידע כללי א.

פורט להלן. לפי המ"( מעניקה כיסוי ביטוחי המבטח" –ביטוח בע"מ )להלן על פי תנאי ביטוח אלה שומרה 
  לחלק מהמילים והביטויים יש משמעות ספציפית ומשמעות זו מוגדרת בתנאי ביטוח אלה.

 הגדרות א.

 הגדרות אלה חלות על כל תנאי הביטוח.

 הגדרות כלליות .1ב

פציעתו, בשל מוסמך הקובעת את המועד אשר ממנו והלאה מצבו של המוטב,  רופאהצהרה של  :התגבשות
 .המוטבאין טיפול אשר יגרום לשינוי משמעותי במצבו של וומוחלט  קבוענחשב ל

 : ישראלמדינת ההשכרה

 המוטבבו שעד למועד  לייםהיחידת נעילת פותח את  המוטבבו שתהא התקופה מהמועד תקופת הכיסוי: 
בו הוא מסיים באופן אחר את ש, או המועד לייםה אפליקצייתבהתאם להוראות  לייםהיחידת נועל את 

 המוקדם מבין השניים. לייםהיחידת השימוש ב

 .לייםה אפליקצייתטבעית הרשומה במשפטית כל אישיות לקוח: 

 : שומרה חברה לביטוח בע"מ.מבטח

 . ליים יחידתלהזמין שימוש ב לקוחהבה השתמש ש אפליקצייה: הלייםה אפליקציית

לו מסייעת הנעה : אופניים חשמליים להם מנוע עזר חשמלי ו/או ג'אמפ לייםמסוג אופניים חשמליים 
תקנות המקומיים ואשר מסייע לעם עוצמה מקסימלית רציפה בהתאם לחוקים ובאמצעות דיווש הרוכב,  

לפעול כאשר האופניים מגיעים למהירות המקסימלית המותרת על פי  הלדיווש הרוכב באופניים ומפסיק
 החוק והתקנות המקומיים.

קורקינט חשמלי בעל שני גלגלים המונע על ידי שילוב של כוח : ו/או ג'אמפ  לייםמסוג קורקינט חשמלי 
מפעיל את הרוכב ומנוע חשמלי עם ידיות היגוי, ברקס)ים( ומשטח המאפשר לאדם לעמוד עליו בעודו 

הקורקינט, אשר מונע עם מנוע בעל עוצמה מקסימלית רציפה המאפשר להניע את הקורקינט עם או ללא 
יק לפעול כאשר הקורקינט מגיע למהירות המקסימלית המותרת על פי החוק סהפעלת כוח מצד הרוכב ומפ

 והתקנות המקומיים.

 ו/או לייםהקורקינט החשמלי מסוג ו ו/או ג'אמפ לייםהאופניים החשמליים מסוג : אך ורק לייםיחידת/ות 
 .בעל הפוליסה המקומי, הנמצאים בבעלותו של ג'אמפ

 Lime (NEUTRON HOLDINGS, INC. DBA LIME): בעל הפוליסה

מתוקף  מוטב: ישות הקשורה לליים אשר נכנסה עימנו להסכם בגין הביטוח לו אתה בעל הפוליסה המקומי
 , תל אביב, ישראל.6816936, מיקוד  3 היתד, Lime Network Ltd היותך האדם המבוטח:

כנדרש והתאמה . תנאים אלה כפופים לתיקון המוטבהתנאים הקובעים את זכויות וחובות  :תנאי הביטוח
בכל טריטוריה תהא המקומית לפי החקיקה המקומית. תנאי האב הם בשפה האנגלית אך הגרסה בשפה 

 הגרסה הקובעת.

(, (WHO) על ידי ארגון הבריאות העולמי העם מאפיין של מגפה עולמית )שהוכרזמגפה : פה עולמיתיגמ
שמידת חומרתה ועוצמה היא כזו שתוצאתה היא תמותה גבוהה או הגבלות שנועדו להפחית את סיכון 
ההדבקה בקרב האוכלוסייה האזרחית. למשל, אך לא רק: סגירת בתי ספר וחללים ציבוריים, הגבלת 

 אווירית.תעבורה בורית בעיר, הגבלות על התחבורה הצי

 רופא: אבדן לצמיתות, אבדן חלקי או מוחלט של יכולת תפקודית של אדם כפי שנקבע על ידי נכות צמיתה
 . ההתגבשותה נקבעבמועד בו 
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 .טבלת הנכות הצמיתהתוך שימוש ב רופאנקבע על ידי  הנכות הצמיתה: אחוז אחוז הנכות הצמיתה

 כמוגדר בטבלת הפציעות: הצמיתה הנכותאחוזי טבלת הנכות הצמיתה: 

אחוז  סוג הפציעה 
 הפציעה

  (3-ו 2דרגה מכוויות/כוויות קור ) 
 10 משטח הגוף 15%-5%-כוויות/כוויות קור ב .1
 25 משטח הגוף 30%-16%-כוויות/כוויות קור ב .2
 45 או יותר משטח הגוף 30%-כוויות/כוויות קור ב .3
  אבדן מוחלט של חושים 
 30 גלגל עין אחת או ראיה בעין אחת .4
 100 גלגלי שתי העיניים או ראייה בשתי העיניים .5
 30 שמיעה באוזן אחת .6
 60 שמיעה בשתי האוזניים .7
 10 ריח .8
 50 לשון וחוש בטעם ביחד .9
  אבדן מוחלט של האיברים 

 50 אבדן של אונה ריאתית .10
 15 אבדן הטחול .11
 20 אבדן של כליה אחת .12
 50 אבדן של שתי הכליות .13
 20 אבדן הקיבה .14
 20 מאורך האיבר( 50%-הגס )למעלה מ הדק או אבדן של המעי .15
 20 החלק התפקודי של האיבר( –מהפרנכימה  50%-אבדן של הכבד )למעלה מ .16
  פיותיגפיים ספצאבדן גפיים או אבדן שליטה ב 

 70 גפה עליונה בפרק הכתף .17
 65 גפה עליונה מעל פרק המרפק ומתחת לפרק הכתף .18
 60 גפה עליונה מתחת לפרק המרפק ומעל לפרק כף היד .19
 55 גפה עליונה מתחת או בגובה פרק היד .20
 70 גפה תחתונה מעל לאמצע הירך .21
 60 גפה תחתונה מתחת לאמצע הירך ומעל לפרק הברך .22
 50 גפה תחתונה מתחת לפרק הברך ומעל לחלק האמצעי .23
 45 גפה תחתונה מתחת לאמצע השוק ומעל כף הרגל .24
 40 כף הרגל בפרק הקרסול –גפה תחתונה  .25
 30 כף הרגל למעט העקב –גפה תחתונה  .26
  אבדן אצבעות בכף היד/אצבעות כף רגל )אבדן חלקי פירושו אבדן של חלק מן העצם( 

 20 אגודלאבדן מוחלט של  .27
 10 אגודלאבדן חלקי של  .28
 10 אבדן מוחלט של האצבע המורה .29
 5 אבדן חלקי של האצבע המורה .30
 5 אבדן מוחלט של אצבע אחרת .31
 2 אבדן חלקי של אצבע אחרת .32
 5 אבדן מוחלט של הבוהן .33
 2 אבדן חלקי של הבוהן .34
 2 אחרת בכף הרגל אבדן מוחלט של אצבע .35
  שברים 

שברים בעצמות המרכיבות את האגן, עצמות הירך )למעט שברים מבודדים של עצם  .36
המרחשת )האצטבולום (, בתוך הירך )העוקץ )עצם הזנב( החיק, או עצם השת, או עצם 

, שברים )טרוכנטר( , קצה עצם הירך הקרוב לגוף, תל הירך(השקע של מפרק הירך -
 טרוכנטרים(-טרוכנטרים וטרנס-תת

 

 25 א( שבר ריסוק פתוח 
 10 ב( שברים פתוחים אחרים 
 8 ג( שברי ריסוק אחרים 
 5 ד( שברים אחרים 

  שברים בעצם הזרוע/עצם הירך .37
 15 א( שבר ריסוק פתוח 
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 10 ב( שברים פתוחים אחרים 
 8 ג( שברי ריסוק אחרים 
 3 ד( שברים אחרים 

  שבר בעצמות השוק .38
 10 א( שבר ריסוק פתוח 
 8 ב( שברים פתוחים אחרים 
 5 ג( שברי ריסוק אחרים 
 3 ד( שברים אחרים 

  ת, שבר בעצם השכמההגולגולוכיפת שבר בבסיס  .39
 15 א( שבר ריסוק פתוח 
 10 ב( שברים פתוחים אחרים 
 8 ג( שברי ריסוק אחרים 
 5 ד( שברים אחרים 

שברים בעצמות הפנים, לסתות, אגודל )עצמות האגודל וכף היד(, האצבע המורה, עצם  .40
 , עצם העקבהערקום )טאלוס(הפיקה, עצם 

 

 10 א( שבר ריסוק פתוח 
 6 ב( שברים פתוחים אחרים 
 4 ג( שברי ריסוק אחרים 
 2 ד( שברים אחרים 

  החולייהשברים בכנף הכסל, קוצי הכסל, עצמות המושב, גוף  .41
 8 א( שבר פתוח 
 3 ב( שבר אחר 

עצמות אמת היד, , עצם השוקה )טיביה( – )רדיוס(  או בחישור )אולנה(שברים בגומד  .42
 , עצם הקובייה, עצמות הטריז(עצם הנביקולה(עצם הסירה 

 

 8 א( שבר ריסוק פתוח 
 6 ב( שברים פתוחים אחרים 
 4 ג( שברי ריסוק אחרים 
 2 אחריםד( שברים  

שברים בצלעות, עצם הבריח, עצם החזה, אצבעות כף יד וכף רגל )למעט האגודל  .43
 והאצבע  המורה(, עצם הזנב, זיז קוצי ורוחבי של החולייה, עצם החיק, עצם השת

 

 8 א( שבר פתוח 
 3 ב( שבר אחר 

  שברים בעצמות כף הרגל ועצמות כף היד או פרק כף היד .44
 6 א( שבר פתוח 
 2 ב( שבר אחר 
  פריקות ונקעים 

 10 פריקות/נקעים של עמוד השדרה הצווארי .45
 20 פריקות של עמוד השדרה החזי .46
 15 עמוד השדרה המותניפריקות של  .47
 5 פריקה של מפרק שיא הכתף והבריח או מפרק החזה והבריח .48
 5 פריקה של מפרק הכתף .49
 8 פריקה של מפרק המרפק .50
 6 פריקות של פרקי כף היד .51
 3 פריקה של האגודל .52
 2 פריקה של האצבע המורה .53
 12 פריקה של מפרק הירך .54
 10 פריקה של מפרק הברך .55
 5 פריקה של מפרק הקרסול .56
 5 של כף הרגל (Chopartצ'ופרט ) פריקה של מפרק .57
 5 הרגלשל כף ( lisfranc )פריקה של מפרק ליספרנק  .58
 2 פריקה של מפרק הבוהן .59
 6 נקע של עמוד השדרה החזי .60
 4 נקע של עמוד השדרה המותני .61
 1 נקע של מפרק שיא הכתף והבריח .62
 2 נקע של מפרק הכתף .63
 2 נקע של מפרק המרפק .64
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 1 נקע של מפרק פרק היד .65
 1 נקע של האגודל .66
 1 נקע באצבע המורה .67
 3 נקע במפרק הירך .68
 3 נקע במפרק הברך .69
 1 נקע במפרק הקרסול .70
 1 של כף הרגל Chopart נקע במפרק  .71
 1 של כף הרגל ( Lisfranc ) נקע במפרק ליספרנק 72
 1 נקבע במפרק הבוהן .73
  פציעות אחרות 74
  על כל עובייה אובדן רקמת גולגולת .75
 30 סנטימטרים רבועים 6א( בשטח של לפחות  
 20 סנטימטרים רבועים 6עד  3ב( בשטח של בין  
 10 סנטימטרים רבועים 3-ג( בשטח של פחות מ 

 3 פציעות ראש שתוצאתן זעזוע מוח .76
  לפחות חצית מהכתר –אבדן שיניים  .77
 1 א( שיניים חותכות, ניבים 
 1 ב( שיניים אחרות, בגין כל שן, החל משתיים 

  אבדן אוזן .78
 15 א( אבדן של אפרכסת אחת 
 25 ב( אבדן של שתי האפרכסות 

  קני ו-נזק לחלל הגרון שתוצאתו הצורך להשתמש לצמיתות בצינור תוך .79
 30 א( בעיות בקול 
 60 (aphonia)ב( אבדן הקול לחלוטין  

 30 אבדן של כל האף .80
 50 אבדן הלסת התחתונה .81
  פלאורה( -)קרום הריאה   אדרנזק לריאות ול .82
 5 א( ללא בעיות נשימה  
 25 ב( עם בעיות נשימה לצמיתות המאושרות באמצעות בדיקת ספירומטריה וניטור גזים 

  נזק ללב .83
 15 א( עם מערכת קרדיווסקולרית יעילה 
 40 רקולטוריתיב( הגורם לאי ספיקה צ 

 30 שליטה בסוגר פי הטבעת-נזק לשריר הטבעתי )סוגר( שתוצאתו אי .84
 20 שליטה במתן שתן-שתוצאתו אי  נזק לשלפוחית השתן או לדרכי השתן .85
 40 אבדן הפין .86
 20 אבדן אשך או שחלה אחת .87
 40 אבדן הרחם .88
  פצע מרוסק )הדורש התערבות כירורגית(או משוסף )לצרציה( חתך, או פצע  .89
 2 א( בפנים 
 1 אחרים של הגוףב( בחלקים  

 0 פגיעה גופנית שאינה מופיעה בטבלה )הטבלה לא מונה פציעה מסוימת( .90
 

 : אדם המוסמך על פי חוק לעסוק ברפואה; דוקטור לרפואה.רופא

 : הכתובת הפיסקלית שלך, במדינה שלך.מגורים

 הפוליסה המקומי. בעלו הלקוחבו התקשרו ש, לייםהיחידת : החוזה להשכרת הסכם שכירות

 .המוטב: אישיות טבעית או משפטית, למעט שלישיצד 

 :שימוש בלתי מורשה

 לייםהחידת , שימוש בעקבות גניבה של יה. לדוגמהמוטבעל ידי מישהו שאינו   לייםהביחידת שימוש  (1)
 .לייםלאפליקציית  הלקוחהכניסה של שימוש לא נאות בפרטי או 

 .לייםהביחידת שימוש מסחרי  (2)
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 הגדרת האנשים שניתן לבטחם .2ב

 ואשר: הלקוחות יחיד/ים וכל אדם אחר שקיבל את רשות /לקוח: שלכםאו אתה או  מוטביםהאו  מוטבה

(i)  המקומי הרלוונטי הסכם ההשכרהבהתאם ל טריטוריהלמטרות תחבורה אישית ב לייםיחידת שוכר. 

(ii)  למטרות תחבורה אישית בטריטוריה בהתאם  לייםיחידת לקוח/ות יחיד/ים אשר )א( שוכר/ים
החוק או פי  הינו הגיל המינימלי הנדרש על המקומי הרלוונטי; ו)ב( גילו/גילם  להסכם ההשכרה

שנים;  18 אך לכל הפחות גילו/גילם טריטוריהבאותה  לייםיחידת הלרכיבה על התקנות המקומיות 
 ו

(iii)    אחר משתמש מורשהכל. 

 הזוג שלך החיים איתך. בת/או נכדים הסמוכים עליך או בן: ילד/ים ילד/ים

 : בסדר עדיפות יורד:האדם בעל הזכות

(i)  בצוואתו כאדם בעל הזכות המוטבהאדם אותו ציין. 

(ii) (בעל זכותשצוין זוג )בהיעדר אדם  בת/בן. 

(iii)  (בן זוגילדים )בחלקים שווים( )בהיעדר. 

(iv)  (זוג בת/בןו ילדיםהורים )בחלקים שווים( )בהיעדר. 

(v)  (זוג בת/בןו ילדים, הוריםאחים ואחיות )בחלקים שווים( )בהיעדר. 

(vi) .)יורשים רחוקים על פי דין בחלקים שווים )בהיעדר כל האנשים האמורים לעיל 
 

 משתמש מורשה: 

 כל יחיד אשר:

(i) כאמור  לייםיחידת כי האחרון שכר המוטב מפורשת מלאחר קבלת הסכמה  לייםיחידת משתמש ב
 .הסכם שכירותבמסגרת 

(ii)  לייםיחידת הלרכיבה על החוק או התקנות המקומיות פי  הינו הגיל המינימלי הנדרש על גילו 
 שנים. 18 אך לכל הפחות גילו טריטוריהבאותה 

 
 לפחות ששה חודשים. בציבורכידוע אדם עימו אתה חי )כאילו היית נשוי לו או זוג: בת /בן
 
 הגדרת אירועי ביטוח .2ב

 : תאונת דרכים

רע או החל לראשונה בזמן ספציפי יואשר א המוטברע ללא כוונת מכוון מצד יאירוע פתאומי בלתי צפוי שא
יתה נזק או פציעה וכאשר קיימות הוכחות לגבי אירוע כאמור יואשר תוצאתו ה תקופת הכיסויבמהלך 

 של המשטרה(., בדוח לדוגמא)

 : פציעה עקב תאונת דרכים

 .תאונת דרכיםואשר נגרמה על ידי  נכות צמיתהפציעה פיזית חמורה אשר תוצאתה היא 

 : מוות עקב תאונת דרכים

 .תאונת דרכיםכתוצאה ישירה של  תאונת הדרכיםרע לאחר יאו מוות שא  תאונת דרכיםמוות שנגרם על ידי 

 ג. סיכום האנשים המבוטחים

 מכסה אנשים מסוימים בגין אירועים מסוימים. פוליסת הביטוח

 

 

 ?מבוטחיםהאנשים המי הם  .1ג
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 X √ אנשים מבוטחים

 √ המוטב -אתה 

 X שלישיצד 

 
 

 ?מבוטחיםהאירועים מה הם ה .2ג

 X √ אירועים מבוטחים

 √ תאונת דרכיםשנגרמה על ידי  נכות צמיתה

 √ דרכים תתאונ עקבמוות 

 

 גיאוגרפי של הכיסויתחום ד. 

כהגדרתו בחוק לתיקון " אזור"בשטח מדינת ישראל או בתקף  פוליסת הביטוחהכיסוי הגאוגרפי במסגרת 
 – ז"התשס(, שיפוט בעבירות ועזרה משפטית –יהודה והשומרון )ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום 

 בלבד. 2007

 תנאיםו סכומי הביטוח, תקרות ה.

 
 הטבות ו.

עצם ההוכחות לאת ו המוטבזכאות את שומר לעצמו את הזכות לבדוק את תקפות הכיסוי,  המבטח
 התרחשות האירוע המכוסה.

 כאשר: תגמולי הביטוח ניתנים

 אתה נפצע בעקבות תאונת דרכים שתוצאתה נכות צמיתה -

 תאונת דרכים.עקב נפטר אתה  -

בכל מקרה, לפני יצירת קשר עימנו, עליך לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לוודא כי מצבך יציב. כאשר 
הפרטיות הגנת תגיש לנו תביעה, אנו נבקש ממך מסמכים שיוכיחו את תקפות התביעה שלך. בהתאם לחוקי 

 ם בתביעה.שבתוקף, רופאים מטעמנו יכולים לבקש את התיק הרפואי שלך ואת המסמכים התומכי

 תשלום הוני בגין מוות .1ו

 (."סכומי הביטוח, תקרות ותנאים"עים בחלק ה )יתנאים מופהתקרות וה

, אנו מחויבים לתשלום הוני לייםהיחידת במהלך שימוש בתאונת דרכים כתוצאה מ המוטבבמקרה של מות 
 .טבלת התקרות והתנאים, כנקבע באדם בעל הזכותל

, האדם בעל הזכותאו  המוטב, ונטל ההוכחה רובץ על תאונת הדרכיםת תוצאה ישירה של המוות חייב להיו
 של האירוע.הבלתי צפויות בסס את הנסיבות ל ,אשר חייב, באופן ספציפי

, תאונת דרכים)ראה סעיף להלן(, אשר נבעה מאותה  נכות צמיתהשיפוי כלשהו אשר שולם לפני המוות בגין 
 המוות.ינוכה מהתשלום בגין 

 תשלום סכום הוני במקרה של נכות צמיתה .2ו

 והתנאיםטבלת התקרות 
 תנאים ותקרות כיסוי עד לסך  הטבות

   
 מוות כתוצאה מתאונת דרכים ₪  100,000פעמי -סכום חד תשלום הוני במקרה של מוות

תשלום הוני במקרה של נכות 
 צמיתה

 ₪  100,000פעמי -סכום חד
הסכום נקבע לפי אחוזי הנכות 
 בהתאם לטבלת הנכות הצמיתה

נכות הנובעת  15%מעל סף של 
 מתאונת דרכים
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 (."סכומי הביטוח, תקרות ותנאים"התקרות והתנאים נמנים בחלק ה )

 

, אנו מחויבים לתשלום לייםיחידת במקרה של נכות צמיתה כתוצאה מתאונת דרכים במהלך שימוש ב
 הסכום ההוני, אשר יחושב כדלקמן:

 המוטבקביעת אחוז הנכות הצמיתה של  .1

טבלת הנכות שלו, בהתאם ל אחוזי הנכות הצמיתהאת  רופא, יקבע המוטבפציעות  התגבשותלאחר 
 .הצמיתה

 לפי בחירתו. רופארשאי להסתייע, על חשבונו, ב מוטב

אחוזי מתחייב לספק לנו את כל המידע אותו אנו עשויים לבקש באופן סביר על מנת לקבוע את  המוטב
 שלו. הנכות הצמיתה

 הסכמה לגבי מסקנות המומחים, יחולו ההוראות הבאות.-של איבמקרה 

סיבות ותוצאות התביעה יבדקו בהסכמה הדדית. במידה ולא יגיעו הצדדים להסכמה הדדית תיבדק 
. הצדדים יחלקו ביניהם באופן שווה את התשלום בגין בדיקה בלתי תלוי שלישיהתביעה על ידי מומחה צד 

 כאמור.

בית המשפט , המומחה יקבע על ידי שלישיאם הצדדים אינם מצליחים להגיע להסכמה לגבי המומחה צד 
 .המוטבהמקומי במקום מגוריו של 

 צמיתה נכותחוות דעת שנקבעה לו מטעם המוסד לביטוח לאומי הקובעת לו  אלינו העביר  המוטבאם 
לצורך יישוב תביעתו, לרבות לצורך חישוב , תהיה חוות דעת זו הקובעת דרכים תאונתה כתוצאה מאות

 ממצאים שיש בהם כדי לסתור את ממצאי חוות הדעת הקובעת. נו סכום הפיצוי, למעט אם יש בידי

 

 חישוב התשלום ההוני .2

. השיפוי יתה של המוטבמאחוז הנכות הצמקביל לתשלום סכום הוני בהתאם ל מוטבהשיפוי שישולם ל
אחוז הנכות הצמיתה של בטבלת התקרות והתנאים הכיסוי כפי שמופיעה במחושב על ידי הכפלת תקרת 

 , בתנאי ש:המוטב

 ;15%-גבוה מ אחוז הנכות הצמיתה -

 ;15%-נמוך או שווה ל אחוז הנכות הצמיתהלא ישולם שיפוי אם  -

 .100%לא יעלה על  אחוז הנכות הצמיתהבכל מקרה,  -

ש"ח, הנהנה יהא  100,000ותקרת הכיסוי היא  25% , אם אחוז הנכות הצמיתה של המוטב הואלדוגמא
 ש"ח. 25,000זכאי לקבל 

 החרגות ז.

 .לייםכל שימוש בלתי מורשה ביחידת  -

 .כל תאונה שאינה תאונת דרכים -

גיל המינימלי הנדרש על  פי החוק או ל מתחתגילו אשר על ידי לקוח  לייםכל שימוש ביחידת  -
-או על ידי לקוח שגילו מתחת לבאותה טריטוריה  לייםיחידת ההתקנות המקומיות לרכיבה על 

 שנים. 18

גבוה מהמהירות  לייםהכאשר המהירות המקסימלית של יחידת  לייםכל שימוש ביחידת  -
 .לייםהמקסימלית המותרת בטריטוריה ליחידת 

 .במסגרתו הוסעו נוסעים לייםכל שימוש ביחידת  -

 .כל מוטב אחר על ידי תוצאה של ניסיון התאבדות על ידיך אוהתאבדות וניסיון התאבדות או  -

תאונת דרכים שנגרמה בכוונה על ידי המוטב כתוצאה מהשתתפותו/תה בפשע, עבירה או מריבה,  -
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 .למעט במקרים של הגנה עצמית

    שלם כיסוי ולא תחול עליו חבות ל ייתןזו, המבטח לא בפוליסה מבלי להתחשב בכל הוראה סותרת   -
 או לתת כל הטבה במסגרת פוליסה זו, אם ,בגין כל תביעה

 התביעה היא תוצאה של א(
 -התביעה נובעת מ ב(
 -התביעה מתייחסת ל ג(

 
 (.COVID-19-)כולל וירוס ה עולמית כל התפרצות של מגיפה

 
 המפורט להלן או בקשר עימם: הנובעות מן סכנות ספציפיות מוחרגות   -

 .הציבורי או ניסיון לבצעםמהומות, סכסוכי עבודה, הפרעה לסדר  א(

, או , או פעולות מסוג פעולות מלחמה )פעולות מעין מלחמתיות()בין אם הוכרזה או לאו( מלחמה ב(
 .ניסיון לבצען

התקוממות צבאית, תפיסת שלטון, מרד או מהפכה, או ניסיון לבצעם, או כל פעולה שננקטה על  ג(
 .לסכל פעולות אלה או להגן מפניהן ממשלתית במטרהידי רשות 

כל פעולת טרור או ניסיון לבצע פעולת טרור, מבלי להתחשב בכל גורם או אירוע אחר, התורם, בו  ד(
 . דיכוי טרורזמנית או בכל סדר אחר לחבות או כל פעולה שננקטת להשתלטות על, במניעה או ב

 וריקן, סופת שלגים או כל תופעת טבע אחרת.שיטפון, סופה, רעידת אדמה, צונאמי, ה ה(

 
 

 יצירת קשר ח.

 אנא השתמשו בפרטים הבאים ליצור קשר עימנו:

 :בכתובת  לייםאו אתר האינטרנט של  לייםהבאמצעות אפליקציית  (א

docs-us/insurance-https://www.li.me/en  

    tvilime@shomera.co.ilו/או  accident@li.me  תביעה: דיווח על (ב

 

 תנאים כלליים ט.

 

 תביעות המוגשות תוך ביצוע הונאה .1ט

 במידה ומוגשת תביעה במסגרת פוליסה זו או מטעם מוטב תוך ביצוע הונאה:

 המבטח רשאי להשיב מהמוטב סכומים כלשהם ששילם בגין התביעה; ו א(

בנוסף, המבטח רשאי להודיע למוטב כי הפוליסה תחשב כבטלה החל ממועד ביצוע ההונאה וביחס  ב(
 למוטב בלבד.

 החלהדין  .2ט

זו הם חוקי מדינת ישראל וכל המסמכים והתכתובת בגין פוליסת ביטוח  פוליסת ביטוחהחוקים החלים על 
 זו תהא באנגלית, ובשפה המקומית.
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