פוליסה קולקטיבית לביטוח
לצוללים חברי Dan Israel
)מהדורה (4/2008
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מבוא

תמורת תשלו דמי ביטוח לצולל חבר ארגו ) DAN ISRAELלהל" :הארגו"( באמצעות
אתר האינטרנט ) www.DanIsrael.org.ilלהל אתר האינטרנט( תשל "הפניקס חברה
לביטוח בע"מ" )להל :המבטח"( למבוטח תגמולי ביטוח בגי מקרה ביטוח כמוגדר
וכמפורט בגו הפוליסה ,במש! תקופת הביטוח  ,ובגבולות אחריות המבטח על"פי תנאי
הפוליסה ,סייגיה והוראותיה.
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הגדרות
2.1

"המבטח"  הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

2.2

"בעל הפוליסה"Dan Israel

2.3

"המבוטח"
2.3.1

יחיד ,בעל אזרחות ישראלית או תושב קבע בישראל ,אשר מלאו לו 12
שני והוא מוסמ! על פי הכללי שנקבעו בחוק הצלילה הספורטיבית
ותקנותיו והינו בעל תעודת צולל תקפה ומוכרת ע"י הרשות המוסמכת
ו/או ע"י ההתאחדות הישראלית לצלילה ו/או ע"י ארגוני צלילה
בינלאומיי.

2.3.2

יחיד ,בעל אזרחות ישראלית או תושב קבע בישראל ,אשר מלאו לו 12
שני הנמצא במהל! הסמכה כצולל עפ"י הכללי שנקבעו בחוק הצלילה
הספורטיבית והינו מצוי תחת השגחת מדרי! צלילה מוסמ! מטע
מועדו צלילה והמוסמ! להסמכת צוללי.
לעני סעי קט זה ,על המבוטח לצלול בצוותא יחד ע מדרי! צלילה
מוסמ! כאמור לעיל.

2.4

2.5
2.6
2.7

"מקרה הביטוח" כל פגיעה גופנית בלתי צפויה מראש ו/או מחלה שתיגר
במש! תקופת הביטוח ,כתוצאה ישירה מפעילות צלילה ספורטיבית של המבוטח
ואשר מהווה את הסיבה הישירה לצור! בתשלו הוצאות אישפוז ,חילו( ,הצלה,
פינוי והעברה כמוגדר בפוליסה )להל" :תאונת צלילה"(.
הגדרה זאת לא תחול לגבי סעי  4.7חבות כלפי צד שלישי.
"תקופת הביטוח" –תקופה בת  12חודשי שתחילתה כמצוי במפורש בתעודת
ביטוח הצלילה ע"ש המבוטח שתונפק במועד רישו נתוני הצולל וקליטת
במערכת אתר האינטרנט" .www.DanIsrael.org.il
"תחו הכיסוי"  מחציית קו המי למטרות צלילה ספורטיבית ועד חציית קו
המי בדר! חזרה מהצלילה כולל כניסה למי ויציאה מה באמצעות כלי שייט,
בכל מקו בעול.
"צלילה ספורטיבית" – צלילה בעזרת ציוד צלילה אישי תו! שימוש באוויר/גז
דחוס או מועשר לעומק שאינו רב מ העומק המותר למבוטח על פי הסמכתו כדי
ועל פי גילו.
כולל :צלילה של מתנדבי במשלחת מדעית ,ארכיאולוגית ו/או זואולוגית.
ולמעט :צלילה לש ביצוע עבודה ,הדרכת צלילה ,דייג ,צלילה במסגרת פעילות
צבאית או משטרתית של המבוטח.
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2.8

"ציוד צלילה אישי" – ציוד צלילה עצמאי החיוני לצור! צלילה הכולל את
הפריטי הבאי:
 2.8.1מיכל מתכת המשמש לאויר/גז דחוס או מועשר.
 2.8.2וסת נשימה הניזו ממיכל האויר,הגז הדחוס או האוויר המועשר הדחוס
הכולל פית נשימה  +פית נשימה רזרבית  +מכשיר למדידת עומק +
מכשיר למדידת לח( האויר/הגז הדחוס במיכל.
 2.8.3מאז ציפה.
 2.8.4חגורת משקולות עצמאית או חגורת משקולות המותקנת על חגורת מאז
הציפה והכוללת אבזמי שחרור מהיר המהווה חלק אינטגרלי ממאז
הציפה.
 2.8.5מסכת צלילה.
 2.8.6סנפירי.
 2.8.7חליפת צלילה.

2.9

"תעודת ביטוח צלילה"  כרטיס אישי או שובר הנושא את ש המבוטח ,הכולל
אישור על חברותו בארגו ,תוק הביטוח ,מספר תעודת הזהות של המבוטח,
מספר תעודת ביטוח הצלילה ,ובלבד שהונפקו באמצעות מערכת האתר
 www.DanIsrael.org.ilע"י רכישה עצמאית באינטרנט או ע"י מועדו צלילה
מורשה שהוסמ! ע"י המבטח להנפיק תעודות ביטוח צלילה באמצעות מערכת
האתר האמור.
"רופא מטפל" " רופא מומחה אשר מטפל במבוטח בעקבות תאונת הצלילה.
"בית חולי"מוסד בישראל ו/או בחו"ל המוכר על ידי הרשויות המוסמכות
כבית חולי ומשמש כבית חולי בלבד ,להוציא מוסד שהוא סנטוריו ו/או
מוסד משק.
"נסיעה"יציאה באמצעות כלי רכב ,כלי טיס ,כלי שייט לאתר צלילה באזור
שלא נאסר לצלילה ע"י רשות המוסמכת באותה מדינה וחזרה ממנו ,תו!
תקופת הביטוח כמפורט בפוליסה.
" כרטיס נסיעה חלופי" כרטיס נסיעה לרבות כרטיס טיסה שירכוש המבוטח
בחו"ל במקו כרטיס הנסיעה המקורי שרכש בצאתו מישראל על מנת לשוב
לישראל מיעד ומועד מסוימי כפי שתוכננו מראש ע"י המבוטח ואשר כתוצאה
מקבלת טיפול רפואי הנובע מתאונת צלילה המבוטח נאל( לרכוש אותו מחמת
שינוי מועד הנסיעה המקורי שתוכנ מראש ,על פי הוראת הרופא המטפל.
"מלווה" כל אד המתלווה למבוטח בצאתו ממקו מגוריו הקבוע לחו"ל
בכוונה לשוב עימו ,או אד המתלווה אליו עפ"י הוראות רופא בחו"ל.

2.10
2.11
2.12
2.13

2.14
.3

התחייבות המבטח על פי פוליסה זו ,מותנית בקיומ המוקד של כל התנאי הבאי
במצטבר:
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5

המבוטח עמד במלוא הדרישות להסמכתו כצולל בקורס צלילה עפ"י התקנות
שפורסמו ע"י הרשות המוסמכת לכ! ,או ע"י אחד מארגוני הצלילה הבינלאומיי
המוכרי.
הצלילה לא היתה לעומק רב יותר מ העומק המותר למבוטח ע"פ הסמכתו כדי
ועל פי גילו.
הצלילה הספורטיבית נעשתה בלווית אד נוס לפחות ,הצולל כדי ,וא טר
מלאו למבוטח  15שנה ,הייתה הצלילה הספורטיבית בלווית אד אחד נוס
לפחות ,שמלאו לו  21שנה והרשאי לצלול על פי החוק עד לעומק של  30מטר
מתחת לפני המי.
הצלילה הספורטיבית בוצעה על ידי המבוטח באיזור שלא נאסר לצלילה ע"י
הרשות המוסמכת באותה המדינה .
המבוטח היה בעת הצלילה הספורטיבית מצוייד במכשיר צלילה אישי.
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למבוטח רשיו צלילה תק אשר אינו מותלה מושעה או מבוטל.
המבוטח קיי ,בהתא לכללי המקובלי למקרה של הפסקת צלילה לתקופה

3.6
3.7
3.8

ממושכת ,צלילת רענו בלווית מדרי! טר ביצוע הצלילה הספורטיבית.
בתו תקופת פסילה רפואית מסיבה כלשהי ,קיבל המבוטח אישור כשירות
לצלילה .אישור הכשירות תק א! ורק א נית ע"י רופא צלילה.

כל התנאי המפורטי לעיל ,הינ מהותיי ומהווי תנאי מוקד לאחריות המבטח .
פרטי הכיסויי:

.4

בקרות מקרה הביטוח  ,ישא המבטח בהוצאות כמפורט להל:
4.1

כיסוי להוצאות אישפוז ,הצלה ,חילו" ,פינוי ,העברה והוצאות בדיקה או טיפול
לאחר אישפוז:
 4.1.1הוצאות אישפוז :תשלו עבור אישפוז ושירותי רפואיי שניתנו
למבוטח בבית חולי  ,לרבות טיפולי רופא ,טיפול/י בתא לח(,
בדיקות מעבדה ,בדיקות וצילומי רנטג וכ כל טיפול שינת לו שהינו
הכרחי מבחינה רפואית וחיוני להצלת חייו של המבוטח.
הכיסוי אינו חל על הוצאות בגי שירותי או טיפולי של רפואה
אלטרנטיבית ,טיפולי משקמי ,אשפוז במוסדות שיקומיי וניתוחי
פלסטיי.
 4.1.2הוצאות הצלה ,חילו" ,פינוי והעברה :כל הוצאה הנדרשת להצלה,
לחילו( ,פינוי והעברה של המבוטח ממקו אירוע תאונת צלילה לבית
חולי ו/או בי בתי החולי ,לפי הצור! ,כולל פינוי אוירי "AIR
" AMBULANCEולרבות הוצאות העברה לישראל לצור! המש!
האשפוז.
 4.1.3הוצאות בדיקה או טיפול לאחר האישפוז :כל הוצאה עבור בדיקה או
טיפול ע"י רופא מומחה לאחר האשפוז עד לס!  $250לכל ביקור/בדיקה
ובס! הכל עבור כל תקופת הביטוח מעל השתתפות עצמית של המבוטח
בס!  $50לכל ביקור/בדיקה.
סכו הביטוח המירבי לעני $סעי #זה לא יעלה על ) $ 100,000ארה"ב(.

4.2

4.3

כיסוי לאובד $ציוד צלילה אישי:
במקרה של אובד ציוד צלילה אישי כמוגדר לעיל ,בעת אירוע תאונת צלילה
שהצריכה פינוי רפואי או אישפוז בבית חולי ישא המבטח בהוצאות עלות
הציוד שאבד או ניזוק עד לס! מירבי של ) $ 2,000ארה"ב( .הכיסוי לא יחול על
שעוני או פנסי ועל ציוד צילו.
תגמולי הביטוח לא יעלו על ערכו של הציוד לאחר ניכוי בלאי ופחת.
כיסוי להוצאות הטסת גופה:
המבטח יכסה הוצאות הטסת גופה לישראל מכל מקו בעול ,במקרה מוות
כתוצאה ישירה מתאונת צלילה ,ובלבד שהמבוטח נפטר במהל! אישפוזו בבית
חולי או במהל! תאונת הצלילה.
סכו הביטוח המירבי לעניי $סעי #זה לא יעלה על ) $ 5,000ארה"ב(.

4.4

החזר הוצאות בגי $כרטיס נסיעה חלופי והוצאות לינה למבוטח ומלווה כתוצאה
מתאונת צלילה כדלהל:$
4.4.1

כרטיס נסיעה /טיסה :א נרכש עבור המבוטח ועבור המלווה בשל
מצב בריאות לקוי של המבוטח ,כתוצאה מתאונת צלילה ,שאינו מאפשר
טיסתו/נסיעתו במועד המקורי ,עפ"י אישור הרופא המטפל .גבול
אחריות המבטח יהא  $ 2,000למבוטח ו" $ 1,000למלווהו .מסכו
השיפוי ינוכה כל סכו בו זוכה המבוטח ,א היה כזה ,בגי כרטיס
הטיסה המקורי שלא מומש במועדו.

4

4.4.2

מלו $בחו"ל :שהייה נוספת במלו בחו"ל באזור בו התקיימה הצלילה,
למבוטח ומלווהו מעבר לתקופת השהייה המקורית ,א נמסרה חוות
דעת של הרופא המטפל שכתוצאה מתאונת הצלילה שהות נוספת זו
הכרחית .גבול אחריות המבטח לא יעלה על  $100ליו ועד  10ימי.
גבול אחריות המבטח לא יעלה על  $100ליו ועד  10ימי.

4.5

תשלו חד פעמי במקרה מוות מתאונת צלילה
המבטח ישל ליורשיו החוקיי של המבוטח סכו חד"פעמי של ) $ 10,000דולר
ארה"ב( )על פי שער היציג ביו התשלו( ,בגי מקרה מוות כתוצאה ישירה מתאונת
צלילה או מחלת צלילה בתנאי שמות המבוטח ארע בתו!  12חודש ממועד תאונת
הצלילה וכתוצאה ישירה ממנה.

4.6

תשלו חד פעמי במקרה נכות צמיתה ומוחלטת
המבטח ישל למבוטח באופ חד פעמי סכו של ) $ 10,000דולר ארה"ב ( )על פי שער
היציג ביו התשלו( ,בגי נכות מלאה וצמיתה הנובעת כתוצאה ישירה מתאונת
צלילה או מחלת צלילה .הפיצוי בגי נכות צמיתה חלקית שנגרמה כאמור לעיל יהא
בשיעור יחסי מס! זה ,כפי שיעור הנכות שנקבעה.
משיעור הנכות שנקבע למבוטח ינוכה שיעור נכות קודמת א הייתה למבוטח.
שיעור הנכות הצמיתה יקבע ע"י רופא מטע המבטח על פי המבחני הקבועי
בתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( למעט תקנה  15לאות
תקנות .

4.7

חבות כלפי צד שלישי
4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.8

המבטח ישפה את המבוטח בגי חבותו החוקית כלפי צד שלישי ובלבד שגבול
אחריות המבטח לא יעלה על ס! כולל של  ,$ 55,000וזאת עבור נזקי גו או רכוש
אחר אשר אירעו בתקופת הביטוח ,בעת ביצוע צלילה או שהות ברצועת החו
שבו מתקיימת הצלילה ,ואשר בגינ חב המבוטח לצד ג' עפ"י פקודת נזיקי.
המבטח לא ישל תביעה בגי תביעות הנובעות או הקשורות ב:
 חבות המבוטח כלפי עובדיו ,חבות חוזית או חבות כלפי ב משפחה שלהמבוטח.
 חבות עקב מעשה מכוו ,מעשה בזדו ,או מעשה בלתי חוקי . חבות כלפי ב זוג לצלילה. חבות בגי בעלי חיי השייכי למבוטח או הנמצאי בשליטתו בהחזקתו אותחת השגחתו.
 חבות עקב משלח יד עסק או מקצוע. חבות בגי נזק לכלי שיט או נזק שנגר על ידיולפני או תו! כדי ניהול ההליכי או משא ומת לפשרה ,בקשר ע כל תביעה או
סדרה של תביעות ,רשאי המבטח לשל למבוטח את סכו גבול האחריות
כאמור בסעי  4.7.1לעיל לאחר שנוכו ממנו כל סכו או סכומי שכבר שולמו
כתגמולי ביטוח ,ובמקרה כזה יוותר המבטח על הניהול והפיקוח על תביעה או
תביעות כאלה ויהא פטור מכל תשלו נוס בקשר אליה או אליה.

הוצאות קורס צלילה
המבטח ישפה את המבוטח בגי הפסד דמי השתתפות בקורס צלילה ,לא כולל עלות
בגי ספרות מקצועית ותעודות הסמכה ,כתוצאה ממקרה ביטוח שאירע בהיותו
משתת בקורס צלילה תחת פיקוח של מדרי! מוסמ! ואשר בגינו הצולל נפסל לצלילה
לצמיתות.
אחריות המבטח בגי כיסוי זה לא תעלה על  $ 500ובלבד שלא קמה למבוטח זכות
להשבת דמי ההשתתפות בקורס ממועדו הצלילה.
שולמו ע"י המבוטח דמי השתתפות בקורס צלילה משולב ,יחול הכיסוי א! ורק על
החלק היחסי של עלות הקורס המתייחס לאותו שלב בקורס בו נפסל המבוטח כאמור
לעיל.
המבוטח לא יהיה זכאי לשיפוי על פי סעי זה א נפסל לצלילה במהל! הקורס מסיבה
רפואית שאינה עקב מקרה הביטוח או חדל להשתת בקורס מסיבה אחרת כלשהי
שאינה עקב מקרה הביטוח.
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סייגי כלליי:

.5

המבטח לא יהיה אחראי ולא יכסה על פי פוליסה זו ,מקרה הקשור במישרי או בעקיפי ו/או
הנובע מ:
 5.1פעולה מלחמתית ,צבאית ,משטרתית ,מעשה איבה או פעולות מעי מלחמתית ,
מהפכה ,מרד ,פרעות ,מהומות ,מעשה חבלה ,שביתה ,טרור ,שירות המבוטח
בצבא.
 5.2ניסיו התאבדות ו/או פציעה עצמית מכוונת בי שהמבוטח היה שפוי בדעתו ובי
א לא.
השפעת אלכוהול או השפעת סמי האסורי על פי החוק ו/או שימוש בה.
5.3
 5.4פעולה פלילית של המבוטח.
 5.5מחלת נפש ו/או הפרעה נפשית או עצבנית של המבוטח.
מצב בריאות בלתי תקי של המבוטח טר הצלילה.
5.6
 5.7נזק ו/או נזקי תוצאתיי מכל מי וסוג שהוא.
 5.8טפולי שיניי.
אי קיו התנאי המוקדמי להתחייבות המבטח כקבוע בסעי  3לעיל על כל
5.9
סעיפי המשנה בפוליסה זאת.
 5.10הריו או לידה.
 5.11קרינה מייננת או זיהו רדיואקטיבי.
 5.12דיג תת" מימי.
.6

הגבלת גיל לכסוי הביטוחי.
הביטוח לא יחול על צוללי שגיל מעל  75שנה.

.7

תביעות
7.1
7.2

7.3
7.4
7.5
.8

המבוטח ישת פעולה ע המבטח לפני ואחרי הגשת תביעתו ויעשה את כל
הנדרש כדי לאפשר למבטח לברר חבותו לתשלו על פי הפוליסה והיקפה.
המבוטח יודיע למבטח מיד על קרות מקרה הביטוח ונסיבותיו ,וימציא לו בהקד
אפשרי את כל המסמכי הסבירי )מקוריי בלבד( שיידרשו על ידו לברור
חבותו לרבות כתב ויתור על סודיות רפואית חתו ע"י המבוטח כלפי כל אחד
ו/או גו ,כולל הארגו ו/או הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית.
מובהר כי המצאת ויתור כנ"ל הינה מהותית לאחריות המבטח.
המבוטח יעמיד עצמו לבדיקה והשגחה רפואית .
על המבוטח או על בא כוחו לשלוח למבטח דווח מלא על תאונת הצלילה בצירו
דוח רפואי מהרופא המטפל ו/או מביה"ח וכ ימציא למבטח כל מסמ! אחר
שיידרש על ידי המבטח בהתא לנסיבות מקרה ביטוח.
המבטח יהא רשאי לנהל על חשבונו כל חקירה וכ לבקר המבוטח ולבדוק את
מבוטח על ידי בא כוחו הרפואי ו/או נציג אחר כפי שימצא לנכו.

תנאי כלליי:
 8.1ביטוח בחברות אחרות:
8.1.1
8.1.2

המבוטח חייב למסור למבטח הודעה מיד לאחר שנודע לו על כל ביטוח אחר
שנעשה מפני הסיכוני המכוסי בפוליסה זו.
פוליסה זו תכסה אובד ,נזק או חבות כלשה א בקרות מקרה הביטוח לציוד
צלילה אישי ו/או בגי חבות המבוטח כלפי צד שלישי היה קיי לגביו ביטוח אחר
או ביטוחי אחרי וזאת עד לגבול האחריות הנדו בפוליסה זו.
אול למבטח תהא זכות השיבוב כלפי המבטח ו/או המבטחי האחרי לגבי
הסכו החופ.
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8.1.3

8.2

היה המבוטח זכאי לשיפוי בגי הוצאות אישפוז ,הצלה ,חילו( ,פינוי והעברה על
פי פוליסת ביטוח אחרת שנערכה לטובתו ,יהא הכיסוי להוצאות אלה על פי
פוליסה זו ,שיורי בלבד ויחול א! ורק מעל סכומי השיפוי המגיעי למבוטח על פי
הביטוח האחר.

תבע המבוטח תשלו מאת המבטח עבור הוצאה שבגינה חלה אחריות צד שלישי
לכסותה על פי די ,ותשלו כנ"ל שול על ידי המבטח ,יהא המבטח זכאי לשבב
הסכומי ששולמו על ידו למבוטח.

 8.3שולמו על ידי המבטח תשלומי כאמור בסעי  ,8.2תעבור למבטח כל זכות שהייתה או
ישנה למבוטח כנגד צד שלישי וזאת בגובה סכו תגמולי הביטוח ששולמו על ידי המבטח
למבוטח .
על המבוטח לשת פעולה ע המבטח ולעשות כל פעולה על מנת לאפשר קבלת
הסכומי אשר שולמו ע"י המבטח והיו באחריות צד שלישי .
8.4

כל תשלו במטבע ישראלי על פי פוליסה זו יבוצע לפי שער החליפי היציג של
המטבע הנוגע לעני ביו ביצוע התשלו למבוטח על ידי המבטח.

8.5

אי המבוטח רשאי ללא הסכמת המבטח בכתב ,להודות בחבות או ליטול התחייבות
המחייבת את המבטח .

8.6

המבטח יהא זכאי לנהל בש המבוטח כל הלי! הנובע מחבות לפי פוליסה זו או
קשור תביעה על פי פוליסה זו .

8.7

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסה זו היא  3שני מיו קרות
מקרה הביטוח )למעט לעניי חבות כלפי צד שלישי שבה לא תתייש תביעה כל עוד לא
התיישנה תביעת הצד השלישי(.

8.8

על פוליסה זו יחולו הוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א –  ,1981עד כמה שלא שונו ע"י
הפוליסה.

.9

שיפוט:
כל הלי! משפטי על פי פוליסה זו או הנובע ממנה יידו על פי דיני מדינת ישראל ,בבתי
משפט בישראל.

