ההתאחדות
גרסה :ינואר 2006

דרכון עולמי לצולל

תנאי ביטוח "דרכון עולמי לצולל"
.1

מבוא

1.1

פוליסה זו מעידה כי תמורת תשלום דמי ביטוח אשר שולמו בגין פוליסת "דרכון עולמי
לצולל" ובכפיפות לתנאים ,להוראות ולחריגים המפורטים להלן ,תשלם הראל חברה
לביטוח בע”מ להלן" :המבטח" למבוטח תגמולי ביטוח בגין מקרה/י ביטוח כמפורט
בפוליסה זו.

1.2

הכיסוי בישראל לפי פוליסה זו הינו בהתאם לחוק הצלילה הספורטיבית )הטלת חובת
ביטוח על צוללים( התש"ח  1980ועל פי חוק הצלילה הספורטיבית התשל"ט 1979
להלן "החוק”.
הכיסוי בחו"ל לפי פוליסה זו הינו בהתאם לחוק ו/או לחוקים המתאימים המקבילים
לחוק בישראל והחלים על מקרה ביטוח על פי פוליסה זו אם ארע בחו"ל .להלן "החוק
בחו"ל".

1.3

הכיסוי על פי פוליסה זו יוגבל לאירוע שהינו תאונת צלילה בלבד כמוגדר להלן אשר
אירע בישראל ו/או בחו"ל.

.2

הגדרות

2.1

המבטח :הראל חברה לביטוח בע"מ.

2.2

המבוטח :יחיד אשר מלאו לו  12שנים והוא מוסמך על פי הכללים שנקבעו בחוק להיות
צולל ספורטיבי וקיבל על כך תעודה מאת אחד מארגוני הצלילה המוכרים בישראל ובהתאם
לתנאי התעודה..

2.3

חו"ל :כל ארץ מחוץ לישראל.

2.4

תקופת הביטוח :תחילתה כמצויין על גבי תעודת "דרכון עולמי לצולל"  -ביטוח חובה,
וזאת מהיום המצויין ע"ג חותמת הבנק ו/או מהיום המצויין ע"ג חותמת ההתאחדות על
תעודה זו המהווה אישור לתשלום דמי הביטוח ולמשך  365ימים מהיום המצויין ע"ג
החותמת הנ"ל.

2.5

תחום הכיסוי :מחציית קו המים למטרות צלילה ספורטיבית ועד חציית קו המים בדרך
חזרה כולל על ידי כלי שיט בישראל ו/או בחו"ל.

2.6

צלילה ספורטיבית :צלילה בעזרת מכשיר צלילה אישי שלא לשם ביצוע עבודה או
פעילות צבא או משטרה או דיג .צלילה ספורטיבית של מתנדבים במשלחת מדעית,
ארכיאולוגית ו/או זאולוגית תיכלל במסגרת הגדרה זו.

2.7

מכשיר צלילה אישי :מכשיר צלילה עצמאי הניזון מגז דחוס או מעושר ,בתוספת כל
אחד מן הפרטים הנקובים להלן המתווספים אליו:
 .1מאזן ציפה.
 .2אבזמי שחרור מהיר המותקנים על חגורת מכשיר הצלילה ועל המשקולות.
 .3מכשיר למדידת זמן ולמדידת עומק) .אחד לזוג(.
 .4מכשיר המתריע על כלות הגז במיכל) .מד לחץ(.

2.8

הרשות המוסמכת :יחיד או תאגיד שמינהו שר החינוך להיות רשות מוסמכת בישראל,
ו/או יחיד או תאגיד ו/או רשות מוסמכת על פי חוק ו/או עפ"י החוק בחו"ל.

2.9

תאונת צלילה :נזק גופני בלתי צפוי ו/או מחלה הנגרמים במשך התקופה ,כתוצאה
מפעילות צלילה ספורטיבית של המבוטח ואשר מהווה את הסיבה הישירה ,היחידה
והמידית לקרות מקרה הביטוח כמוגדר בפוליסה זו.

2.10

מוות  :מות המבוטח עקב תאונת צלילה כמוגדר בסעיף  2.9לעיל ,הנגרם תוך  12חודש מעת
קרותה.
נכות צמיתה :אבדן מוחלט ,אנטומי או פונקציונלי של איבר או גפה או חלקיהם ,עקב
תאונת צלילה כמוגדר בס'  2.9לעיל ,הנגרם תוך  12חודש מעת שקרתה.

2.11

בית חולים :מוסד בישראל ו/או בחו"ל המוכר על ידי הרשויות המוסמכות כבית חולים
ומשמש כבית חולים בלבד ,להוציא מוסד שהוא גם סנטוריום ו/או מוסד משקם.

2.12

בן משפחה קרוב :אשה ,בעל ,אב ,אם ,בן ,בת ,אח ,אחות ,חם ,חמה.

2.13

נסיעה :יציאה לאתר צלילה ,בישראל ואו בחו"ל ,באיזור שלא נאסר לצלילה ע"י רשות
המוסמכת באותה מדינה וחזרה ממנו ,תוך תקופת הביטוח כמפורט בפוליסה.

2.14

כרטיס נסיעה :כרטיס נסיעה שירכש בחו"ל במקום הכרטיס שרכש המבוטח בצאתו
מישראל על מנת לשוב לישראל מיעד מסויים בסוף הנסיעה.

2.15

מלווה :מבוטח אחר המתלווה למבוטח בצאתו לחו"ל בכוונה לשוב עימו או מבוטח
אחר המלווה אותו על פי הוראת רופא בחו"ל.

2.16

הטסה רפואית :הטסה בשירות מטוסים רגיל ו/או במטוס מיוחד בליווי צוות רפואי המותאם
מבחינה רפואית למצבו של המבוטח המועבר מחו"ל לישראל ,בתנאי שרופא המבטח קבי
כי עלול להתעורר צורך בהתערבות רפואית במהלך הטיסה ובתנאי כי ההטסה הרפואית
אפשרית והכרחית מבחינה רפואית ובתנאי ששולמה פרמיה נוספת לרכישת כיסוי זה ובתנאי
שהצורך בהטסה רפואית נובע מתאונת צלילה כמוגדר בס' 2.9

.3

מקרה הביטוח  -התחייבות המבטח
תנאים מוקדמים להתחייבות המבטח:

התחייבות המבטח על פי פוליסה זו מותנית בקיומם המוקדם של כל התנאים הבאים
במצטבר:
3.1

המבוטח ביום האירוע היה נושא תעודת צולל תקפה ומוכרת על ידי אחד מארגוני
הצלילה המוכרים וצלל בהתאם לדרגתו המותרת עפ"י הסמכתו.

3.2

המבוטח עמד במלוא הדרישות הקבועות בחוק ובתקנות שהותקנו על פיו ,בכל הנוגע
לבדיקות הרפואיות הנדרשות על פי גילו ומצב בריאותו.

3.3

כי מבוטח שטרם מלאו לו  15שנה לא צלל צלילה ספורטיבית לעומק העולה על 20
מטרים מתחת לפני המים.

3.4

הצלילה הספורטיבית נעשתה בליווית אדם אחד נוסף לפחות ,הצולל כדין ואם טרם
מלאו למבוטח  12שנה היתה הצלילה הספורטיבית בליווית אדם אחד נוסף לפחות
שמלאו לו  21שנה והרשאי לצלול על פי החוק עד לעומק של  30מטר מתחת לפני
המים.

3.5

הצלילה הספורטיבית בוצעה על ידי המבוטח באיזור שלא נאסר לצלילה ע"י הרשות
המוסמכת באותה המדינה ,ולפי חוקי הצלילה המקובלים באותה המדינה.

3.6

היה המבוטח בעת הצלילה הספורטיבית מצוייד במכשיר צלילה אישי.

3.7

תאונת הצלילה הספורטיבית ארעה בעת צלילה בתחום הכיסוי על פי הגדרת סעיף 2.5
לעיל בישראל ו/או בחו"ל.

3.8

כל התנאים המפורטים לעיל הינם מהותיים ומהווים תנאי מוקדם לאחריות המבטח.

3.9

הביטוח יחול גם על צוללים המתנדבים במשטרת ישראל ,בתנאי שמקרה הביטוח ארע
בעת שהצוללים הנ"ל צללו ,במסגרת התנדבותם במשטרה ,לצורך חיפוש נעדרים.
למען הסר ספק ,האמור בסעיפים  3.1עד  3.8יחול גם על הצוללים המתנדבים האמורים
בסעיף זה.

.4

קויימו כל התנאים כקבוע בסעיף  3על כל סעיפי
המשנה שבו במצטבר ,ישא המבטח במקרה וארעה
למבוטח תאונת צלילה כמוגדר להלן ,בהוצאות
הבאות:

4.1

הוצאות חדר מיון
תשלום בגין שירותים חרומיים שינתנו למבוטח בבית חולים .

4.2

דמי אישפוז בבית חולים
תשלום בגין שירותים רפואיים שינתנו למבוטח בבית חולים בעת אישפוז ובכללם
טיפולי רופא ,בדיקות מכל מין וסוג שהוא טיפול/ים בתא לחץ ,בדיקות מעבדה ו/או
רנטגן וכן טיפול אחר שינתן לו בעת האישפוז שהינו הכרחי מבחינה רפואית להצלת
חיים.

4.3

הוצאות הצלה חילוץ ,פינוי ,העברה
כל הוצאה הנדרשת להצלה ,חילוץ ,פינוי והעברה של המבוטח ממקום אירוע תאונת
הצלילה לבית חולים ו/או בין בתי חולים ,לפי הצורך.

4.4

אבדן מכשיר צלילה אישי
במקרה של אבדן ציוד צלילה אישי כמוגדר לעיל ,בעת אירוע תאונת צלילה המצריכה
אישפוז בבית חולים.

4.5

תאונות:
נגרם למבוטח תוך תקופת הביטוח נזק גוף שסיבתו הישירה תאונת צלילה כמוגדר בסעיף
 2.9לעיל ,ישולמו תגמולי ביטוח כדלקמן:
 4.5.1מוות – במקרה של מות המבוטח ,למוטב הנקוב בהצעה ,או באין מוטב ליורשיו
החוקיים של המבוטח ,או מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו ,סך של .$10,000
 4.5.2נכות צמיתה  -למבוטח אחוזים מסך $10,000
איבר גוף
30%
עין אחת
100%
שתי עיניים
20%
אוזן אחת
שתי אוזניים 50%
רגל )מעל הברך(60%
70%
ירך
50%
כף הרגל
5%
בוהן הרגל
אצבע רגל אחרת3%

ימין שמאל
איבר גוף
65% 75%
זרוע
55% 65%
אמה
50% 60%
כף יד
20% 25%
בוהן יד
12% 15%
אצבע יד
10% 12%
צרדת יד
8% 10%
קמיצת יד
10% 12%
זרת יד
פרק אצבע שליש מהאחוז הרשום לעיל

האחוזים המצוינים בטבלה לעיל ,מתייחסים ל 100% -נכות צמיתה של אותו האיבר,
נכות צמיתה אחרת תחשב תוך השוואה עם הלוח הנ"ל.
נכות הקיימת לפני התאונה תובא בחשבון לצורך קביעת שיעור הנכות.
איבר שמאל של איטר יד ימין יחושב כימין עפ"י הלוח הנ"ל.

4.6

חבות כלפי צד שלישי
המבטח ישפה את המבוטח בגין חבותו החוקית כלפי צד שלישי וזאת עבור נזק גוף או
רכוש אשר ארע בתקופת הביטוח עקב או כתוצאה מתאונת צלילה אשר בגינם חב
המבוטח לצד שלישי על פי פקודת הנזיקין.

4.7

החזרת גופה לישראל במקרה מוות כתוצאה מתאונת צלילה

4.8

החזר הוצאות בגין כרטיס נסיעה והוצאות לינה כתוצאה מתאונת צלילה כלהלן
המבטח ישפה את המבוטח בגין כרטיס נסיעה כמוגדר בס'  2.14לעיל ,עד לסך ,$ 1250
אם נרכש עבור המבוטח בשל מצב בריאות לקוי הנובע מתאונת צלילה ,כרטיס כנ"ל
במקום כרטיס הנסיעה המקורי ו/או אם שולם על ידו הפרש ו/או תוספת בגין כרטיס הנסיעה
המקורי שלא ניתן היה לנצלו במועד המקורי ,וזאת על פי אישור הרופא המטפל.
היה המבוטח זקוק למלווה ישפה המבטח מלווה אחד כמוגדר בס'  2.15עד לסך מירבי של .$ 750
 4.7.1מלון בחו"ל-:
שהייה נוספת במלון בחו"ל אם נמסרה חוות דעת של רופא מוסמך ,שכתוצאה
מתאונת הצלילה שהות זו הכרחית  -עד לסך של  $ 100ליום למבוטח ולא יותר מ  10 -ימים.

4.9

הטסה רפואית המבטח ישא בהוצאות המבוטח בגין הטסה רפואית כמוגדר לעיל ,במקרה
של תאונת צלילה כמוגדר בסעיף  2.9לעיל ,המכוסה עפ"י פוליסה זו ,ויעביר את המבוטח
לישראל להמשך טיפול .דרך ההעברה תיקבע באופן בלעדי על ידי רופא המבטח ,לאחר
קבלת מידע מדוייק על מצבו הרפואי של המבוטח ואפשרות הטיפול במבוטח במקום בו
חלה או נפגע .אחריות המבטח עפ"י סעיף זה מותנית באישור מוקדם מטעם המבטח
ובביצוע ההטסה הנ"ל באמצעות המבטח ו/או חברת  AXAבלבד ,ובתנאי ששולמה פרמיה
נוספת בסך  $15.-עבור ההטסה הרפואית ,לביטול חריג .6.11

.5

גבול האחריות

5.1

חדר מיון -דמי אישפוז בבית חולים ,הצלה ,חילוץ ,פינוי העברה :אחריות המבטח עפ"י
סעיף  4.2 , 4.1ו 4.3 -בפוליסה זו לא תעלה על סך מירבי של .$150,000

5.2

אבדן מכשיר צלילה אישי :אחריות המבטח על פי סעיף  4.3לעיל לא תעלה על סך
מירבי של .$2500

5.3

מוות עקב תאונת צלילה :סך מירבי של .$10,000
נכות עקב תאונת צלילה :אחוזים מסך מירבי לפי סעיף  4.4למקרה נכות צמיתה עקב
תאונת צלילה .$10,000
אחריות המבטח למקרה מוות ו/או נכות צמיתה עקב תאונת צלילה לא תעלה על סך מירבי
של .$10,000

5.4

חבות צד שלישי :גבול אחריות המבטח על פי סעיף  4.5חבות כלפי צד שלישי לא
תעלה על סך של .$60,000

5.5

הטסת גופה במקרה מוות :גבול אחריות המבטח על פי סעיף  4.6לא תעלה על .$5000

5.6

החזר הוצאות בגין כרטיס טיסה הוצאות לינה כתוצאה מתאונת צלילה :גבול אחריות
המבטח על פי סעיף  4.7ו  4.7.1 -לא תעלה על סך .$3000

.6

חריגים
פוליסה זו לא תכסה כל הוצאה שהיא ,והמבטח לא יהא אחראי ולא ישלם מקרה ביטוח
ו/או תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורות ב:

6.1

צלילה שאינה צלילה ספורטיבית המהווה צלילה לשם ביצוע עבודה או צלילה
במסגרת פעילות צבא או משטרה או דיג.

6.2

מלחמה ,מעשה איבה או פעולות מעין מלחמתיות ,השתתפות המבוטח בתרגילים ו/או
בפעולות צבאיות משטרתיות ,מחתרתיות מכל סוג ,מהפכה ,מרד ,פרעות ,מהומות ,חבלה
טרור שירות המבוטח בצבא.

6.3

התאבדות או נסיון לכך ו/או פגיעה עצמית של המבוטח.

6.4

שימוש בסמים על ידי המבוטח ו/או שתייה לשכרה על ידי המבוטח.

6.5

פעולה פלילית של המבוטח.

6.6

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

6.7

מצב בריאות בלתי תקין שהמבוטח היה מודע לו ובגינו ואינו רשאי היה לעסוק
בצלילה ספורטיבית.

6.8

אחריות צולבת בין בני זוג לצלילה ,אחד כלפי השני ולהיפך.

6.9

נזק ו/או נזקים תוצאתיים מכל מין וסוג שהוא.

6.10

במהלך קורס צלילה .

6.11

הטסה רפואית ,אלא אם שולמה פרמיה נוספת לביטול חריג זה.

6.12

הריון.

אי קיום התנאים המוקדמים להתחייבות המבטח כקבוע בסעיף  3לעיל על כל סעיפי המשנה
בפוליסה זו.

לא ישולמו תגמולי ביטוח לפי פרק זה כאשר חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי הינה חבות
מהחבויות להלן או נובעות במישרין או בעקיפין מהן :חבות מעבידים ,חבות חוזית או חבות כלפי
בן משפחה קרוב של המבוטח ,חבות עקב מעשה מכוון ,מעשה זדון או מעשה בלתי חוקי ,חבות
בגין בעלי חיים השייכים למבוטח או הנמצאים בשליטתו בחזקתו או תחת השגחתו.
חבות עקב משלוח יד ,עסק או מקצוע.
חבות עקב בעלות או חזקה או שימוש בכלי רכב ,בכלי טייס או בכלי שייט.

חריגים נוספים לסעיף ) 4.5חבות כלפי צד שלישי(
.7

תביעה

7.1

המבוטח ישתף פעולה עם המבטח לפני ואחרי הגשת תביעתו ויעשה את כל הנדרש כדי
לאפשר למבטח לברר חבותו לתשלום על פי הפוליסה והיקפה.

7.2

המבוטח יודיע למבטח מיד על כל מקרה ביטוח וימציא לו בהקדם האפשרי את כל
המסמכים )מקוריים בלבד( ,הדרושים למבטח לשם בירור התביעה.

7.3

המבוטח יעמיד עצמו לבדיקה והשגחה רפואית.

7.4

על המבוטח או על בא כוחו לשלוח למבטח דו"ח מלא על התאונה בצירוף דו"ח רפואי
מהרופא המטפל ו/או מביה"ח וכן ימציא למבטח כל מסמך אחר שיידרש על ידי
המבטח בהתאם לנסיבות מקרה הביטוח.

7.5

המבטח יהא רשאי לבקר המבוטח ולבדוק את המבוטח על ידי בא כוחו הרפואי ו/או
על ידי נציג אחר כפי שימצא לנכון.

7.6

המבוטח ימציא למבטח לפי דרישתו ויתור על סודיות רפואית חתום על ידיו .המצאת
ויתור כנ"ל הינה מהותית לאחריות המבטח.

.8

תנאים כלליים

8.1

ביטוח בחברות אחרות ו/או בקופת חולים
א .המבוטח חייב למסור למבטח הודעה מיד לאחר שנודע לו על כל ביטוח אחר שנעשה
מפני הסיכונים המכוסים בפוליסה זו.
ב .פוליסה זו תכסה נזק או הוצאה כלשהי אם בקרות מקרה הביטוח היה קיים לגביו ביטוח
אחר או ביטוחים אחרים) .לרבות בקופת חולים( .וזאת עד לגבול האחריות הנדון בפוליסה
זו .אולם למבטח תהא זכות השיבוב כלפי המבטח ו/או המבטחים האחרים לגבי הסכום
החופף.

8.2

תבע המבוטח תשלום מאת המבטח עבור הוצאה בה חלה אחריות צד שלישי לכסותם
על פי דין או על פי הסכם לרבות הסכם ביטוח ,ותשלום כנ"ל שולם על ידי המבטח יהא
המבטח זכאי לשובב הסכומים ששולמו על ידו למבוטח.

8.3

שולמו על ידי המבטח תשלומים כאמור בסעיף  8.2תעבור למבטח כל זכות שהיתה או
ישנה למבוטח כנגד צד שלישי וזאת בגובה סכום תגמולי הביטוח ששולמו על ידי
המבטח למבוטח.

8.4

על המבוטח לשתף פעולה עם המבטח ולעשות כל פעולה על מנת לאפשר קבלת
הסכומים אשר שולמו על ידי המבטח והיו באחריות צד שלישי.

8.5
8.6

כל תשלום במטבע ישראלי על פי פוליסה זו יבוצע לפי שער החליפין היציג של המטבע
הנוגע לעניין ביום ביצוע התשלום למבוטח על ידי המבטח.
אין המבוטח רשאי ללא הסכמת המבטח בכתב ,להודות בחבות או ליטול התחייבות
המחייבת את המבטח.

8.7

המבטח יהא זכאי לנהל בשם המבוטח כל הליך הנובע מחבות לפי פוליסה זו או קשור
לתביעה על פי פוליסה זו.

8.8

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסה זו היא  3שנים מיום האירוע.

8.9

על פוליסה זו יחול חוק חוזה הביטוח התשמ"א .1981

.9

שיפוט
כל הליך משפטי על פי פוליסה זו או הנובע ממנה יידון על פי דיני מדינת ישראל ומקום
השיפוט הבלעדי והיחיד בכל הליך כזה יהיה בבית המשפט בתל אביב יפו.

