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 לנספחי המכרז -נספח ו'
 

 הסכם לביטוח בריאות קבוצתי
 
 
 

 2220 לשנת  בחודש     ביום __________שנערך ונחתם ב
 

 יפו-המכללה האקדמית תל אביב בין:
 תל אביב 2חם ורבנו יר רחוב:

  
   ;מצד אחד                       "( להלן: "בעל הפוליסה)
 

 _________________________לבין:
 _______________רחוב:_________

 
  ;מצד שני              (או "החברה" להלן : "המבטח")

 
 פומבי לאספקת שירותי ביטוח בריאות קבוצתי לעובדי והמכללה פרסמה מכרז  הואיל

)להלן:  04/2022שמספרו המכללה האקדמית תל אביב יפו ובני משפחותיהם 
  מהסכם זה;"( אשר מהווה חלק בלתי נפרד המכרז"
 

והמבטח הינו חברת ביטוח מורשית כדין, ומצהיר כי הינו בעל ידע מקצועי, ניסיון  והואיל:
  ויכולת בתחום ביטוחי הבריאות  הקבוצתיים;

 
"( אשר העתק ממנה מצורף כנספח _ ההצעהוהמבטח הגישה הצעה למכרז )להלן: " והואיל

 למכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;
 

"( מעוניינים להסדיר את היחסים הצדדיםובעל הפוליסה והמבטח )להלן: " איל:והו
 המשפטיים ביניהם בקשר עם שירותי הביטוח;

 
 

 לפיכך  הוסכם,  הוצהר  והותנה  בין  הצדדים  כדלקמן:
 
 מבוא: .1

 
המבוא להסכם ביטוח זה, הצהרות הצדדים בו וכל הנספחים המצורפים אליו מהווים  .1.1

 חלק בלתי נפרד מהסכם הביטוח. 
 

אלא אם כן הם מוגדרים במפורש בהסכם הביטוח, הגדרת המונחים המופיעים בהסכם  .1.2
 .וההפך הביטוח תהיה זהה להגדרתם בנספחים המצורפים אליו

 
בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות ו/או דו משמעות ו/או אי התאמה בין הוראות  .1.3

, אזי יחולו אותן הוראות, וייוחסו אותם ביטוחהנספחי הסכם והסכם הביטוח המכרז, 
פירושים המטילים על המבטח את מירב החבויות, ויחול תמיד הפירוש שיהיה לטובת 

הביטוח על נספחיו יפורשו תמיד כבאות  המבוטחים בנסיבות העניין. הוראות הסכם
 להוסיף על זכויות בעל הפוליסה ו/או המבוטחים על פי כל דין ולא כבאות לגרוע מהן.

 
כל האמור בלשון יחיד, משמעו גם בלשון רבים ולהפך, וכל האמור בלשון זכר, משמעו  .1.4

 גם בלשון נקבה ולהפך. 
 

 
 הגדרות .2

 
איילון לבין חברת בעל הפוליסה בין  קבוצתי הסכם לביטוח בריאות –" "הביטוח הקודם .2.1

 .  30.9.2022חברת לביטוח בע"מ שתוקפו מסתיים ביום 
עובדים אצל בעל הפוליסה, בהתאם לזכאותם אצל בעל הפוליסה, ובני  –"המבוטחים"  .2.2

 .משפחותיהם
בני/בנות זוג של העובד מכח נישואין, לרבות ידוע/ה   -"בני משפחה / בני משפחותיהם"  .2.3

 בציבור, וילדיו של העובד, לרבות ילדים מאומצים וילדים של בני זוג מנישואין קודמים, 



 
 

וכל שימוש בה ללא אישור החברה אסורפוליסה זו הינה רכושה הבלעדי של חברת פרש קונספט   
 
 

2 

חוזה הביטוח שצורף כנספח ז' למסמכי המכרז, כולל תנאים כלליים  -""הפוליסה .2.4
ספחים שיצורפו בעתיד, אם המתייחסים לכל פרקי הפוליסה, לרבות דף פרטי הביטוח וכל נ

 .יצורפו, בהסכמת בעל הפוליסה והמבטח
הסכומים בגין הפוליסה שעל בעל הפוליסה ו/או המבוטחים לשלם למבטח  - הפרמיה"" .2.5

 על פי תנאי הפוליסה. 
 

 :הצהרות והתחייבויות המבטח .3
 

במילוי המבטח מצהיר ומתחייב כי יפעל בהגינות, בתום לב, במקצועיות ובשקידה ראויה  .3.1
 .התחייבויותיו על פי הסכם ביטוח זה והפוליסה

 
כל  כעת ויהיו בידיו לכל אורך תקופת הביטוח,המבטח מצהיר ומתחייב כי יש בידיו  .3.2

פי כל דין, לשם -ידי כל גוף שלטוני ועל-ההיתרים, הרישיונות והאישורים הנדרשים על
  זה. יטוחמתן שירותי הביטוח וקיום יתר התחייבויותיו כאמור בהסכם ב

 
המבטח מאשר ומצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון, המיומנות, היכולת, המשאבים, כוח  .3.3

פי כל דין, לשם -האדם המיומן, היכולת הפיננסית וכל האמצעים הנדרשים, בפועל ועל
פי הוראות הסכם הביטוח ועל פי כל דין, ולשם ביצוע כל -מתן שירותי הביטוח על

הביטוח, במלואן ובמועדן, וכי יגרום לכך שלכל אורך  התחייבויותיו מכוח הסכם
התקופה במהלכה הוא יעניק את שירותי הביטוח, יישארו ברשותו  כל האמצעים 

 והמשאבים הנזכרים בסעיף זה.
 

המבטח מצהיר ומתחייב כי אין כל מגבלה חוקית, עסקית, חוזית או אחרת המגבילה  .3.4
להגביל אותו ו/או למנוע ממנו מלהעניק את אותו ו/או המונעת ממנו ו/או העלולה 

שירותי הביטוח, ולבצע את התחייבויותיו כאמור בהסכם הביטוח במלואן ובמועדן, וכי 
וביצוע  יבצע את הוראות הסכם הביטוח בנאמנות, במקצועיות, בתום לב ובמסירות
מטעמו  התחייבויותיו על פי הסכם ביטוח זה אינו כרוך ולא יעמידו את המבטח ו/או מי

 . בניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא.
 
 הצהרות והתחייבויות בעל הפוליסה:   .4

 
 בעל הפוליסה מצהיר ומתחייב כדלקמן: .4.1

 
שהוא פועל באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד, וכי אין לו ולא תהיה  .4.1.1

 לו כל טובת הנאה מהיותו בעל פוליסה. 
 

בי חבריו ובני משפחותיהם או מעביד לגביי עובדיו ובני תאגיד לגכי הינו  .4.1.2
בני משפחה של לגבי משפחותיהם, אף אם העובדים אינם מבוטחים, וכן 

לרבות  -עובדים שנפטרו שהמבטח ממשיך לבטחם: לעניין פסקה זו, "מעביד"
 מבטח.

 
כי הוא ימסור למבטח מידע לגבי קבוצת המבוטחים, בהיקף הדרוש למבטח  .4.1.3

 פוליסה. הלשם קיום חובותיו על פי כל דין ולפי 
 

בכלל זה, ומבלי לגרוע מהאמור, מתחייב בעל הפוליסה להעביר למבטח מידע 
בדבר העברת חובת תשלום דמי הביטוח מבעל הפוליסה למבוטח, במלואה או 

מידע עדכני על כן ויום לפני העברת החובה כאמור,  30בחלקה או הרחבתה, 
מידע למען הסר ספק, מובהר כי כל מבוטח שיצא מהקבוצה מכל סיבה שהיא. 

שימסור בעל הפוליסה למבטח על פי סעיף זה יכלול מידע אך ורק לגביי עובדים 
המבוטחים באמצעות תשלומי בעל הפוליסה ולא לגביי מבוטחים בהוראת 

 קבע אישית.
ההצטרפות לביטוח הקבוצתי אינה מהווה תנאי להעסקה או לחברות בקבוצה  .4.1.4

 המבוטחת.
 

כי הוא יפעל בהגינות, בתום לב, במקצועיות ובשקידה ראויה במילוי  .4.1.5
 התחייבויותיו על פי הסכם ביטוח זה והפוליסה.
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, יעביר בעל במהלך תוקפו של הסכם ביטוח זה בכל חודש 15 ה היוםלא יאוחר מ .4.2
הפוליסה למבטח את רשימת העובדים ובני המשפחה המבוטחים בחודש הקודם לדיווח, 

( הכוללת את שמות כל e-mailבאמצעות דואר אלקטרוני ) excelבקובץ בתוכנת 
תאריכי לידתם, תאריך כתובתם, מס' תעודת הזהות שלהם, מינם, המבוטחים, 

בגינם, הכל עפ"י פורמט קובץ מבוטחים  הצטרפותם, ואת גובה דמי הביטוח המשולמים
 ."(קובץ הדיווח החודשי)" שיועבר מהמבטח לבעל הפוליסה

 
. קובץ הדיווח החודשי יכלול את מצבת המבוטחים העדכנית והמלאה עבור אותו החודש .4.3

קובץ הדיווח יכלול מידע אך ורק לגביי עובדים ובני המשפחה מובהר כי למען הסר ספק, 
 תשלומי בעל הפוליסה ולא לגביי מבוטחים בהוראת קבע אישית. המבוטחים באמצעות

 
לבקשת בעל הפוליסה, במהלך תקופת ההסכם המבטח ימציא לבעל הפוליסה ו/או 
ליועץ, מוקדם ככל הניתן ובכל מקרה תוך זמן סביר מיום הבקשה של בעל הפוליסה ו/או 

תוך הפרדה בין  היועץ, דו"ח בכתב המפרט את מספר המבוטחים שהצטרפו לפוליסה
 מספר העובדים ובני משפחותיהם וכן את סך הפרמיות שנגבו בפועל. 

 
 יחסי הצדדים .5

 
ההתקשרות בפוליסה הינה בין המבטח לבין המבוטחים, ובעל הפוליסה אינו חב ואינו  .5.1

צד כלפי משנהו, אחראי בכל אופן, צורה או דרך שהם באשר לאופן קיום התחייבויות 
המבוטחים כלפי המבטח, ו/או אופן קיום התחייבויות ו/או אופן קיום התחייבויות 

, להוציא התחייבויות בעל הפוליסה בהתאם להסכם זה המבטח כלפי המבוטחים
 . והוראות הדין

 
להסרת ספק מובהר כי שום פעולה של בעל הפוליסה ו/או של מי מטעמו לא תהפוך את  .5.2

שותף לשירותי הביטוח המפורטים בפוליסה, ולא יהיה בכל פעולה כזו בעל הפוליסה ל
, כדי ליצור כל חבות מצד בעל הפוליסה ו/או מי מטעמו כלפי המבטח ו/או המבוטחים

 . להוציא התחייבויות בעל הפוליסה בהתאם להסכם זה והוראות הדין
 

לייצג את הצד  כל אחד מהצדדים מצהיר ומאשר, כי הוא אינו מוסמך ולא יהיה מוסמך .5.3
שכנגד ו/או לפעול מטעמו או בשמו ו/או להתחייב בשמו או במקומו בכל עניין שהוא 
בנוגע לכל דבר ועניין, וכי הוא לא יציג ולא יתיימר להציג בפני כל צד שלישי שהוא כל 
מצג ממנו ניתן יהיה לסבור בטעות כי הוא מוסמך לעשות אחד מאלה, למעט אם נקבע 

 וליסה.אחרת מפורשות בפ
 

 הביטוח מהות .6
 

כיסוי ביטוחי בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה  המבטח יעניק למבוטחים .6.1
והמהווה חלק בלתי נפרד  למסמכי המכרז – 'זכנספח וכמפורט בפוליסה, המצורפת 

 :"( והכוללת את הכיסויים הבאיםתכנית הביטוח" ו/או "הפוליסה)להלן: "מהסכם זה 
  

 : רובד בסיס
 

 פרק א': השתלות בחו"ל וטיפולים/ניתוחים מיוחדים בחו"ל 
 פרק ב': תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות 

 ניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח במסלול משקל ראשון או פרק ג': 
 פרק ד': ניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח במסלול משלים שב"ן

 ניתוח בחו"לניתוחים וטיפולים מחליפי פרק ה': 
 כיסויים אמבולטוריים  :פרק ז'             

 פרק ו' :שיפוי בגין מחלה קשה      
 פרק ז': כתב שירות רפואה משלימה  

 
 

במקרה שיפורסם חוק, חוזר, תקנה, הנחיה ו/או כל הוראה אחרת של המפקח על  .6.2
הביטוח, יהיה זה המשנה את תנאי  "( לאחר חתימת הסכםחוזרלהלן יחד: "הביטוח )

רשאי בעל הפוליסה לדרוש יישומו של חוזר זה בתנאי הסכם הביטוח ו/או הפוליסה, 
לערוך בחינה מחודשת של היקף יהא רשאי , בעל הפוליסה כמו כן. באופן מלא או חלקי

, פוליסה ולדרוש לעדכנם ו/או להרחיבםבההגדרות והכיסויים הכלולים בהסכם זה ו/או 
 . בהתאם למפורט להלן
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לשנות ו/או לעדכן את לדרוש את יישומו של חוזר ו/או במידה והחליט בעל הפוליסה 
יהא ש ,המבטחהדבר יבוצע בהסכמה עם סכם ו/או הפוליסה כאמור לעיל, ההתנאי 

יהא רשאי להעביר  הפרמיה. בעל הפוליסה עדכוןרשאי להעביר לבעל הפוליסה דרישה ל
הפרמיה לבדיקתו של אקטואר מטעמו, החבר באגודת  לעדכון דרישהאת ה

 בניסיון להגיע להסכמות לגבי עדכוןהאקטוארים. הצדדים ינהלו מו"מ בתום לב 
כל שינוי בתנאי הכיסוי יהיה מותנה באישור וחתימת יום.  60הפרמיה, בתוך פרק זמן של 

בטל את הסכם במידה ולא הגיעו הצדדים להסכמות, בעל הפוליסה יהא רשאי להצדדים. 
ובלבד שהביטוח הקבוצתי הקיים יעבור  יום למבטח 90הביטוח בהודעה בכתב של 

. יובהר שבעל הפוליסה והמבטח רשאים, בהסכמה, להאריך או לקצר את למבטח אחר
 תקופת הסכם הביטוח. 

 
זה הגורע מתנאי הסכם הביטוח ו/או  במקרה שיפורסם חוזר לאחר החתימה על הסכם

והמחייב את יישומו תוך כדי ההסכם, יותנו השינויים בהפחתת דמי הביטוח הפוליסה, 
בהתאם. במידה והצדדים לא יגיעו להסכמות, בעל הפוליסה יהא רשאי לבטל את הסכם 

ובלבד שהביטוח הקבוצתי הקיים  יום מראש למבטח 90הביטוח בהודעה בכתב של 
 .יעבור למבטח אחר

 
 המשלם הינם כמפורט בפוליסה.דמי הביטוח, אופן תשלומם והגורם  .6.3

 
 :תקופת הסכם הביטוח .7

 
)להלן:  30.9.2027וסיומה ביום   01.10.2022יום מתקופת הסכם הביטוח והפוליסה הינה  .7.1

 .קודם לכן על פי הוראותיו ל, אלא אם יבוט("תקופת הביטוחו/או " "תקופת ההסכם"
 

סיבה שהיא ומבלי לחוב ומכל בעל הפוליסה רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת  .7.2
, ובלבד שהביטוח יום למבטח 90בהודעה מוקדמת בכתב של  ,בשל ביטול כאמור

 הקבוצתי הקיים יעבור למבטח אחר.
 

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, יהיה בעל הפוליסה רשאי לבטל הסכם ביטוח זה 
תוקנה בתוך  במקרה של הפרת הסכם ביטוח זה ו/או הפוליסה על ידי המבטח, אשר לא

( יום מיום מתן הודעה בכתב על ידי בעל הפוליסה למבטח בדבר ההפרה 30שלושים )
 ובכפוף לכך שהביטוח הקבוצתי הקיים יעבור למבטח אחר.

 
למען הסר ספק מובהר, כי ממועד סיום או ביטול הסכם זה בפועל, בעל הפוליסה לא 

מועד הסיום או הביטול בפועל יהיה חייב בתשלום דמי הביטוח למבטח בגין התקופה שמ
 כאמור. 

 
סיום או ביטול של הסכם ביטוח זה מכל סיבה שהיא, לא יגרעו מזכויות והתחייבויות 
שנוצרו לפני תאריך הסיום או הביטול כאמור. לפיכך, המבטח מתחייב לשלם תביעות 
שאושרו בתקופת ההסכם גם אם התשלום יבוצע לאחר סיום תקופת ההסכם, כך גם 

תביעות שהוגשו לאחר תום תקופת ההסכם בגין מקרה ביטוח שארע במהלך  לשלם
תקופת ההסכם. הוראות סעיפים בהסכם ביטוח זה שמטיבן ומטבען חלים גם לאחר 
תום תוקפו של הסכם ביטוח זה, ימשיכו לחייב את הצדדים גם לאחר סיום או ביטוח 

 הסכם ביטוח זה מכל סיבה שהיא. 
 

יתחדש הסכם זה לתקופה נוספת ובהסכמת הצדדים בכתב,  לאחר תום תקופת ההסכם .7.3
 "(.תקופת ההסכם המוארכתשנים  )להלן: " 5של 

 
אותם תנאים החלים בתקופת ההסכם, בשינויים ההסכם המוארכת יחולו  בתקופת .7.4

 המחויבים.
 

במידה ולא יחודשו הסכם הביטוח והפוליסה לתקופת ביטוח נוספת, יאריך המבטח את  .7.5
הסכם, על פי דרישת בעל היום מיום סיום  90תקופת  ההסכם, לתקופה נוספת של עד 

 .ובכפוף להוראות הדין זההפוליסה, בתנאים זהים  להסכם 
 

לגבי מבוטח לפני תום תקופת הביטוח  ופקעיפוליסה לא סכם וההה על אף האמור לעיל, .7.6
עד לתום  םויחולו כל הכיסויים הביטוחיים על פיה לעילכאמור )ואורכות ככל שישנן( 

אם קיבל המבטח דמי ביטוח בעד המבוטח בשל  ,)ואורכות ככל שישנן( תקופת הביטוח
מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מזכות המבטח לבטל למבוטח את כיסויים אלה. 

 יסה בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח.הפול
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 הקבוצתית יחודשו הסכם הביטוח והפוליסה , לא50-מ בקבוצה המבוטחים מספר פחת .7.7

 המוקדם. לפי הביטוח, תקופת בתום או במועד פקיעתם
 

 התאמת דמי הביטוח: .8
 

 : הגדרות .8.1
 

בתקופת  הפרמיה המשולמת על ידי בעל הפוליסה והמבוטחים פרמיה ברוטו: .8.1.1

 . להלן( 7.2)כהגדרתה בסעיף  הבדיקה

הפרמיה בגין פרק ההשתלות בניכוי  ,פרמיה ברוטו הפרמיה לחישוב: .8.1.2

להסכם זה והמהווה חלק  בנספח ג'המפורטת  ,והטיפולים המיוחדים בחו"ל

  .ובניכוי הוצאותבלתי נפרד הימנו, 

 . 30% שיעור של הוצאות החברה, עמלת סוכן ושכר טרחת יועץ ועד הוצאות: .8.1.3

תביעות במסגרת פרק ההשתלות והטיפולים המיוחדים תביעות )ה(ריסק:  .8.1.4

במסגרת פרק התרופות, ₪ מעל חצי מיליון שעלות כל אחת מהן בחו"ל ותביעות 

  .בתקופת הבדיקה

תביעות שאירעו בתקופת הבדיקה ושולמו בפועל במהלך  תביעות משולמות: .8.1.5

 תביעות הריסק. תקופת הבדיקה, בניכוי

תביעות שאירעו בתקופת הבדיקה וטרם שולמו או תביעות  :תביעות תלויות .8.1.6
 תביעות הריסק.  ששולמו בחלקם, לא כולל

 
8.1.7. IBNR:  בהתאם לחישובי החברה, אך לא יותר מסך התביעות המשולמות

, 12החודשים האחרונים טרם מועד הבדיקה, חלקי  12 -והתביעות התלויות ב

 .1.5כפול 

 .  IBNR התלויות וביעות הת: התביעות המשולמות, סך התביעות .8.1.8

 .  סך התביעות  : הפער שבין הפרמיה לחישוב וביןרווח/הפסד .8.1.9

 

תקופת "להלן: לעיל ו) ( חודשים מיום תחילת הסכם הביטוח30בתום שלושים ) .8.2
במטרה לאזן את הפוליסה ביתרת  , המבטח יהא רשאי להתאים את הפרמיה"(הבדיקה

 בדיקה של נתוני תיק הביטוח. , וזאת בהתאם לתקופת הביטוח
 

עלות את הפרמיה על פי אחוז ההפסד ולא יותר הבמידה וימצא הפסד, רשאי המבטח ל .8.3
כאלטרנטיבה להעלאת פרמיה ו/או בנוסף להעלאת פרמיה חלקית בלבד, . 25%מ 

הצדדים רשאים לשנות, להוסיף ו/או להפחית את הכיסויים בהסכם הביטוח ו/או 
וימצא רווח, יתווספו כיסויים נוספים לפוליסה כפי שיוחלט בהסכמת במידה בפוליסה. 
 הצדדים.

 
במידה והצדדים לא הגיעו להסכמות, בעל הפוליסה יהיה רשאי להביא הסכם זה לידי  .8.4

ובלבד שהביטוח הקבוצתי הקיים יעבור  יום למבטח 90סיום בהודעה מוקדמת בכתב של 
 . למבטח אחר

 
 

 פיגורים בתשלומים: .9
 
 

בעל הפוליסה, המבטח ייתן לבעל  ל ידישולמו דמי הביטוח או חלקם במועד עלא  .9.1
יום נוספים לאחר מועד התשלום כקבוע  90הפוליסה ארכה לתשלום דמי הביטוח למשך 

מוקדם ככל הניתן ובכל מקרה תוך ויודיע על כך "( תקופת הארכה)"זה ביטוח בהסכם 
 בכתב )כולל דוא"ל(. הפוליסהבעל התשלום לנציג -זמן סביר מהיוודע אי
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יישאר הסכם הביטוח בתוקפו. לא שולמו דמי הביטוח למבטח  ת הארכהבמשך תקופ
 .דיןבתום תקופת הארכה, יבוטל הביטוח לפי הסכם ביטוח זה, בכפוף להוראות ה

 
מתום יום  30לאחר ביטול הביטוח כאמור לעיל, תינתן לבעל הפוליסה האפשרות, תוך  .9.2

תשלום כל דמי הביטוח שבפיגור בתוספת  ל ידילחדש את הביטוח ע תקופת הארכה
, מתום 1961-תשכ"א ריבית והצמדההצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת הפרשי 

ממועד התשלום עד יום התשלום בפועל. הביטוח יחודש ביום בו נפרעו כל  ימים 30
ר לעיל, יהיה המבטח נפרעו כל הסכומים שבפיגור כאמו. הסכומים שבפיגור כאמור לעיל

 אחראי למקרי ביטוח שאירעו ממועד ביטול הביטוח ועד מועד חידושו.
 

מי הביטוח שלא בו היו אמורים להיות משולמים דהמקורי מועד היום מ 120אחרי   .9.3
 שולמו, לא תחול על המבטח חובת חידוש הביטוח לפי הסכם ביטוח זה. 

 
 

יום  30לא שילם מבוטח את דמי הביטוח או חלקם במועד ולא שולמו דמי הביטוח תוך  .9.4
לשלמם, יהיה רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח 

 ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן 45יתבטל כעבור  סכם הה בכתב כי
 והכל בהתאם לחוק חוזה הביטוח.

 
 הושמט .10

 
 

 סוכן ביטוח:   .11
 

 כסוכנות הביטוח של הפוליסה. ביטוח סוכנות לגיל ורדי את בעל הפוליסה מינה  .11.1
 

בתוספת מע"מ מסך הפרמיות אשר  10%המבטח ישלם לסוכן הביטוח עמלה בשיעור של  .11.2
ישולמו על ידי המבוטחים ו/או בעל הפוליסה. התשלום יעשה ישירות לסוכן הביטוח על 
ידי המבטח. מובהר שבמידה ושיעור העמלה ישתנה במהלך תקופת הביטוח )יעלה או 

 ירד(, הפרמיה תשתנה בשיעור השינוי. 
 

ל הפוליסה רשאי להחליף את סוכן הביטוח בהתאם לשיקול דעתה ולמבטח לא תהיה בע .11.3
 כל טענה בהקשר זה.

 
 

   :(SLA) שירותאמנת  .12
 

ע"י המבטח  16:00 -08:00ה' בין השעות -בימים א'יופעל של המבטח השירות  וקדמ .12.1
ביתר שעות היממה והשבוע תועברנה השיחות ו)מענה אנושי( באמצעות נציגי שירות 

 . רוםלמוקד חי
 

אנשי המוקד יהיו בעלי הכשרה, מיומנות, ניסיון וידע מקצועי כדי לתת מענה מיטבי  .12.2
אנשי המוקד יכירו את תנאי הפוליסה והסכם הביטוח, על  לנושאים הקשורים בפוליסה.

 מנת לקיים רמת שירות גבוהה.
 

אופן הגשת אנשי מוקד השירות יענו על כל שאלה או הבהרה בקשר לתנאי הפוליסה, ל .12.3
הסכם הביטוח ו/או תביעה, מעקב אחר תביעות מטופלות וכל נושא אחר הקשור ל

 פוליסה. הטיפול יתבצע באופן מקצועי, בהיר וברור.  ה
                

אנשי המוקד יתעדכנו באופן שוטף לגבי שינויים החלים בסל הבריאות, הנחיות משרד  .12.4
וכמובן שינויים בהסכם הביטוח ו/או ים הבריאות, ביטוחים משלימים של קופות החול

 ולפי השינויים יעדכנו את נוהלי העבודה ואת הצוותים. –בפוליסה 
 

, או _________________: תיעשה באמצעות טלפוןבנושא תביעות פנייה של המבוטח  .12.5
 נושאים דחופים יענו במהירות המרבית .___________________: דואר אלקטרוני

 .  ובכל מקרה תוך זמן סביר בנסיבות העניין
 

פנייה טלפונית של מבוטח תיענה בשיחה טלפונית )לא במסרונים( עם נציג שירות )במענה  .12.6
 אנושי( בפרקי הזמן כדלקמן:
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 80%  שניות.  60מהשיחות ייענו בתוך 
 

  6במקרים של עומסים חריגים במוקד, נציגי השירות יענו למבוטחים בתוך עד 
 דקות. 

  
המבטח יתעד ויגבה  . SMSדוא"ל או בלבקשת המבוטח יספק מוקד השירות תשובה ב .12.7

כל שיחת טלפון, פקס ותכתובת דואר אלקטרוני עם מבוטח ומי מטעמו, כדי שיהיו 
 זמינים לבירור מחלוקת ולכל צורך אחר. 

 
 

ימי עבודה על מסמכים חסרים הנדרשים לטיפול  7המבטח יודיע למבוטח בתוך  .12.8
ימי עבודה מיום שהוגשו למבטח  14בתביעתו. אישור )או דחיה( של התביעה יעשה בתוך 

כל המסמכים הסבירים הנדרשים לשים אישור או דחיה של התביעה. יודגש, שבמקרים 
, האישור )או הדחיה( יינתן על פי הצורך בהם מדובר בפרוצדורות עתידיות, שטרם בוצעו

 הרפואי. 
 

/ דוא"ל כאישור על קבלת מסמכי   SMSהמבטח יעדכן את המבוטח באמצעות  שליחת  .12.9
התביעה, עדכון על  סטטוס התביעה, הודעה על דחייה/תשלום/הוצאת התחייבות וזאת 

 בכפוף להעברת מספר הטלפון הנייד של המבוטח למבטח.
 

על פי מועד שבהסכם השירות  ספקעביר המבטח התחייבות לתשלום לאושרה התביעה, י .12.10
קבלת השירות המתוכנן למבוטח. במקרה בו נדרש המבטח לשלם למבוטח תשלום כספי, 

ימי  14יובהר שההפקה תבוצע עד ימי עבודה.  14ישלם המבטח את תגמולי הביטוח תוך 
 עבודה מיום קבלת טופס ההצטרפות ע"י המבטח. 

 
 7לא אושרה תביעה, והוגש ערעור למבטח ע"י המבוטח או נציגיו, יטופל הערעור תוך  .12.11

ימי עסקים מיום שהוגשו למבטח כל המסמכים הסבירים הנדרשים לשם בירור הערעור. 
ימי עבודה מיום שהוגשו  3בתביעות העוסקות במקרים דחופים, יטופל הערעור תוך 

 בירור הערעור. למבטח כל המסמכים הסבירים הנדרשים לשם
 

, בהתייחס לפוליסה מידע כספי, אקטוארי או אחר, המבטח יעמיד לרשות בעל הפוליסה .12.12
לרבות ולא רק: דוחות כספיים )כגון רווח והפסד(, נתוני תביעות, מספר תביעות, כולל 
נושאי התביעות, פירוט התביעות ששולמו והתביעות התלויות, לפי פרקי הפוליסה 

יעות שנדחו והסיבות לדחייתן, משך הטיפול בכל תביעה וכל מידע השונים, פירוט התב
אחר הנחוץ לצורך הערכה ומידע לגבי תכנית הביטוח ואופן ניהולה. העתקי הדוחות 
יועברו בהתאם להוראות כל דין ובכפוף להוראות בדבר שמירת סודיות רפואית.   המידע 

יום ממועד הבקשה. מידע בענייני  30כאמור לעיל יוגש ליועץ ו/או לבעל הפוליסה בתוך 
ימי עבודה ממועד הבקשה, בכפוף להסכמה בכתב של  3תביעות רפואיות יוגש ליועץ תוך 

 . כלפי בעל הפוליסה ו/או היועץ המבוטח על ויתור סודיות רפואית
 

 הושמט .12.13
 

מבטח יעמיד לרשות בעל הפוליסה  איש קשר בכיר, שיהיה בעל ידע מקצועי וניסיון ה .12.14
הסכם ביטוח נרחב בתחום ביטוחי הבריאות ונוהלי המבטח ויהיה בקיא היטב בפרטי 

יתאם בין בעל הפוליסה  הבכיר קשר ה. איש ("איש הקשר הבכיר"להלן: ופוליסה אלה )
או נמצאת במחלוקת. איש הקשר הבכיר  לבין המבוטחים שתביעתם נדחתה או עוכבה

 . לכל היותר יום עבודהיהיה זמין בכל שעות היממה ויתייחס לפניות המופנות אליו תוך 
 

ההסכם,  הביטוח בתקופת תוכנית והטמעת הפרסום, השיווק בעלויות יישא המבטח .12.15
 התוכנית, יתרונותיה, מחיר, אופן מהותעל בין היתר  למבוטחים כולל כנסי הסברה

 הפוליסה בעל של השונים באתרים יתקיימו . הכנסיםומהתביעות וכד ההצטרפות, נוהל
 להנחיותיו. ובהתאם

 
בהתאם לבעל הפוליסה  יועברהודעת דחיה כל תביעה, עותק מהמבטח דחה במידה ו .12.16

 .ובכפוף להוראות הדין לבקשתו
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 אשר אירעו בתקופת הביטוח הקודם:התחייבות לכיסוי תביעות  .13
 

 המבטח מתחייב כי במקרה בו ידחה המבטח, קודםההמבוטחים היו מבוטחים בביטוח במידה ו
של אי ב שלא ,םהקודם תביעה שהוגשה לו בגין מקרה ביטוח שאירע בתקופת הביטוח הקוד

ישלם המבטח את התביעה בכפוף להמחאת זכויות  ,גילוי/מרמה/הפרת הוראות חוק חוזה ביטוח
דם מידי המבוטח לידי המבטח. המבוטח יהיה מחויב מהמבטח הקו קבלת תגמולי הביטוח

למיצוי זכויותיו נגד המבטח באופן סביר ועל חשבון המבטח,  ,ככל שיתבקש ,בסיוע למבטח
עד גובה הכיסוי  עביר את כספי תגמולי הביטוח/הפיצוי/שיפוי שיקבל אם יקבל למבטחיו הקודם

 בו נשא המבטח.
 
 

 סודיות ואבטחת מידע: .14
 

לשמור על המידע הסודי )כהגדרתו להלן( בסודיות, ולהימנע מהעתקה,  המבטח מתחייב .14.1
הפצה או גילוי באופן אחר של מידע סודי זה למישהו, למעט לאלה מעובדיו ולנותני 
השירות שבהסכם )כהגדרת מונח זה בפוליסה(, אשר קיים צורך כי יחשפו למידע הסודי 

, ובתנאי ירות למבוטחים על פיוומתן ש לצורך ביצוע הסכם ביטוח זה על ידי המבטח
שעובדים ו/או נותני השירות שבהסכם אלה חתומים על התחייבות לשמירה על סודיות, 
בנוסח המקובל אצל המבטח, הכולל התחייבויות לסודיות שאינן פחות מחמירות 

כל הפרה של הסכם ביטוח זה על ידי עובדי  זה.  11מההתחייבויות לסודיות על פי סעיף 
 תיחשב הפרה של הסכם ביטוח זה על ידי המבטח. המבטח, 

 
" פירושו, מידע מכל מן וסוג שהוא, אשר נמסר מידע סודילצורך הסכם ביטוח זה, " .14.2

למבטח על ידי או מטעם בעל הפוליסה ו/או המבוטחים, או אשר אליו השיג המבטח 
המבטח  גישה באופן אחר, במהלך ביצוע הסכם ביטוח זה או אגב ביצועו, ואשר היה על

לדעת, לאור סימונים עליו בדבר היותו סודי, נסיבות הגילוי או טיב המידע עצמו, כי הוא 
מהווה מידע קנייני ו/או סודי של בעל הפוליסה ו/או של המבוטחים. למען הסר ספק, 
רשימת עובדי בעל הפוליסה ונתוני המובטחים שהועברו למבטח על ידי בעל הפוליסה 

 רך הסכם ביטוח זה.מהווים מידע סודי לצו
 

המבטח מתחייב שלא להשתמש במידע הסודי למטרה כלשהי למעט לצורך ביצוע הסכם  .14.3
, ולא למכור, להעניק ועמידה בהתחייבויותיו כלפי בעל הפוליסה והמבוטחים ביטוח זה

ו/או לגלות את המידע הסודי, או לאפשר באופן אחר את השימוש בו על ידי צד שלישי 
 ו בעקיפין, למעט כפי שהותר במפורש בהסכם ביטוח זה.כלשהו, במישרין א

 
המבטח יודיע באופן מיידי ובכתב לבעל הפוליסה על כל אובדן ו/או זליגת המידע הסודי,  .14.4

או שימוש, חשיפה ו/או גישה בלתי מורשים, של המידע הסודי, אשר נודע לו אודותיהם, 
נוע באופן אחר אובדן ו/או וינקוט בכל הצעדים הסבירים כדי להגביל, להפסיק או למ

 זליגת המידע הסודי, או שימוש, חשיפה או גישה בלתי מורשים כאמור. 
 

כל המידע הסודי יהיה ויישאר קניינו הבלעדי של בעל הפוליסה ו/או של המבוטחים, לפי  .14.5
העניין. גילוי המידע הסודי של בעל הפוליסה למבטח לא תפורש כהענקה של זכות כלשהי 

ם במפורש או במשתמע, ביחס למידע הסודי או לקניין רוחני, למעט הזכות למבטח, בין א
 לשימוש במידע הסודי אך ורק בהתאם להוראות הסכם ביטוח זה.

 
התחייבויות הסודיות של המבטח בקשר עם המידע הסודי, לא יחולו על מידע סודי אשר  .14.6

לנחלת הכלל לאחר היה בגדר נחלת הכלל במועד החתימה על הסכם ביטוח זה, או שהפך 
חתימת הסכם ביטוח זה שלא בדרך של הפרת התחייבויותיו של המבטח על פי הסכם 
ביטוח זה, או שהגיע לידי המבטח מצד שלישי שלא חלה עליו חובת סודיות לגבי אותו 

 מידע כלפי החברה.
 

על אף כל הוראה סותרת במסגרת הסכם ביטוח זה, מפורשת או משתמעת, המבטח  .14.7
את מידע סודי שעליו לחשוף על פי חוק, תקנה, צו שיפוט או מנהלי או על  רשאי לגלות

פי בקשה של גוף ממשלתי או אחר המורשה על פי חוק לבצע בקשה כאמור; כל זאת 
בכפוף לכך, כי המבטח יודיע תחילה במידת האפשר לבעל הפוליסה בכתב על הדרישה 

דרישה כאמור, וכי המבטח יסייע כאמור, על מנת לאפשר לבעל הפוליסה לבקש סעד כנגד 
לבעל הפוליסה כפי שיתבקש על ידי בעל הפוליסה באופן סביר בקשר לכך, וכן בכפוף 

 לכך, כי חשיפת המידע הסודי תוגבל להיקף הנדרש במפורש.
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המבטח ישמור על המידע הסודי בסודיות ובצורה מאובטחת וינקוט לפחות אמצעי  .14.8
סודי כנדרש על פי הוראות כל דין, אך מבלי לגרוע אבטחת מידע לשם ההגנה על המידע ה

והתקנות מכוחו.  1981-מכלליות האמור, כנדרש על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א
 .ISO27001יובהר בזאת, כי המבטח הינו מוסמך 

 
המבטח מסכים כי בעל הפוליסה יהיה זכאי לסעדים זמניים כדי למנוע את השימוש או  .14.9

חשיפה של המידע הסודי אשר לא הותרו במסגרת הסכם ביטוח זה, וזאת מבלי לגרוע 
מכל זכות ו/או סעד אחרים ונוספים שבעל הפוליסה זכאי להם על פי הסכם ביטוח זה 

 ו/או על פי הדין. 
 

יפרסם את תנאי הסכם ביטוח זה )או סיכום כלשהו של תנאים  המבטח לא יחשוף או .14.10
אלו( לצד שלישי כלשהו, למעט לנותן השירות שבהסכם לצורך מילוי התחייבויותיו על 
פי הסכם זה ו/או הפוליסה, ללא הסכמה מוקדמת בכתב של בעל הפוליסה, אלא וככל 

ל זכויות אותו צד שהוא מחויב לעשות כן על פי חוק או לצורך הוכחת או אכיפת ש
במסגרת הסכם ביטוח זה. כל הודעה לעיתונות, פרסום או חשיפה ציבורית בנוגע להסכם 
ביטוח זה כפופים הן לבחינה מוקדמת והן לאישור בכתב ומראש של בעל הפוליסה. 
בנוסף, המבטח לא ישתמש בשמו של בעל הפוליסה בכל חומרי שיווק, פרסום או חומרים 

 קוח פוטנציאלי, ללא הסכמה מוקדמת בכתב של בעל הפוליסה.שיוגשו ללקוח או ל
 

התחייבויות המבטח על פי סעיף זה תמשכנה לעמוד בתוקפן גם לאחר סיום או ביטול  .14.11
, כל זמן שקיים מידע סודי אצל הסכם ביטוח זה מכל סיבה שהיא, ללא הגבלת זמן

 . המבטח
 

 
 ביטוח עובד בחל"ת / חל"ד:  .15

 
עובד ובני משפחתו המבוטחים במסגרת פוליסה זו, יהיו זכאים לביטוח בתקופה בה  .15.1

כולל הארכה של , 1954נמצא העובד בחופשת לידה כהגדרתה בחוק עבודת נשים תשי"ד 
חודשים )העובד/ת ימשיכו להיות מבוטחים כולל בני  6עד לתקופה של  החל"ד לחל"ת

באם , עם חזרת העובד/ת לעבודה רטרואקטיביתיוקפא וישולם התשלום  .משפחתם(
חודשים תשלום הפרמיה יגבה מהעובד/ת ישירות באמצעות כרטיס  6המקרה עולה על 

 אשראי.
 

עובד ובני משפחתו המבוטחים במסגרת פוליסה זו, יהיו זכאים לביטוח בתקופה בה  .15.2
מהלך בתנאי שבכל זאת ומכל סיבה שהיא, ו )ללא קשר לחל"ד( חל"תנמצא העובד ב

ו/או  תוסדר כפי שצוין לעילהחל"ת שמם יופיע ברשימת המבוטחים והפרמיה בגינם 
באמצעות כרטיס אשראי או  ת/העובדל ידי שהפרמיה החודשית תשולם ישירות ע

 באמצעי גביה אישי אחר.
 
 

 אחריות המבטח: .16
 

חבות המבטח הינה לגבי שירותי הביטוח הכלולים בהסכם ביטוח זה ובפוליסה המבוצעים 
במדינת ישראל ו/או בחו"ל, בכפוף להוראות הסכם ביטוח זה והפוליסה ובלבד שהוכחה זכאותו 
של המבוטח. המבטח יהא האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם לבעל הפוליסה ו/או למבוטחים עקב 

מבטח ו/או של עובדיו, שליחיו, או כל מי שבא מטעמו ו/או באישורו תוך מעשה או מחדל של ה
 כדי קיום וביצוע הסכם ביטוח זה ו/ו הפוליסה. 

 
נושאי המשרה, המנהלים,  המבטח ישפה ויגן על בעל הפוליסה, לרבות החברות הקשורות בו וכל 

"(, מפני כל הפסדים, הצדדים המשופיםהעובדים שלו ושל החברות הקשורות בו )להלן, יחד: "
עלויות, הוצאות, התחייבויות, חבויות, ו/או נזקים )לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, 
ריבית, קנסות ושכ"ט עו"ד והוצאות בשיעור סביר(, שייגרמו למי מהצדדים המשופים כתוצאה 

מכלליות  ו/או בקשר עם תביעות ו/או דרישות של צד שלישי כלשהו )לרבות, אך מבלי לגרוע
האמור, של עובדי בעל הפוליסה ו/או המבוטחים( כלפי מי מהצדדים המשופים, בשל מעשה או 
מחדל של המבטח, של עובדיו ו/או של מי שפועל מטעמו בקשר עם מתן שירותי הביטוח, הכיסויים 
המפורטים בפוליסה, ו/או יתר התחייבויות המבטח על פי הסכם ביטוח זה ו/או הפוליסה והכל 

 התאם לפסק דין חלוט של בית המשפט המוסמך.ב
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  :לליכ .17
 

 
ו בכתב, ולא יהיה תוקף לכל שינוי, תיקון כל ההודעות וההצהרות על פי הסכם זה ייעש .17.1

ידי שני -אם כן נעשה במסמך אשר נחתם עלאשר ייעשה בהסכם זה, אלא ו/או וויתור, 
 הצדדים.

 
הצדדים ולא תהא כל נפקות לכל ממצה את מכלול היחסים בין ונספחיו הסכם זה  .17.2

משא ומתן, הבנה, הסכמה, התחייבות ומצג אשר היו, ככל שהיו, בין במפורש ובין 
 זה. פה, בין הצדדים עובר לחתימה על הסכם-במרומז, בין בכתב ובין בעל

 
מקום השיפוט היחיד והבלעדי בכל הקשור או הנובע מהסכם ביטוח זה יהא בבית  .17.3

 .יפו-תל אביבמוסמך בהמשפט ה
 

ידי בית משפט מוסמך כי חלק כלשהו בהסכם ביטוח זה הינו בלתי -היה וייקבע על .17.4
אכיף ו/או בלתי תקף, יותאם האמור באותו חלק רק במידה שתהפוך את אותו חלק 

 לאכיף ו/או תקף באופן התואם את הכוונה המקורית של התנאי.
 

דרך שהיא )להלן, יחד: המבטח אינו רשאי להסב, להמחות, לשעבד ו/או להעביר בכל  .17.5
"( את זכויותיו או חלק מהן או התחייבויותיו או איזה מהן על פי או בקשר להסב"

להסכם ביטוח זה לצד שלישי, ללא קבלת הסכמת בעל הפוליסה בכתב ומראש. במידה 
והמבטח יסב את זכויותיו על פי הסכם ביטוח זה בניגוד לאמור, הסבה זו תהיה בטלה 

 מעיקרה.
 

המבטח את קיום חלק מהתחייבויותיו על פי הסכם ביטוח זה ו/או הפליסה העביר  
לקבלן משנה כלשהו, לא יהיה בהעברה כאמור כדי לגרוע מהתחייבותו של המבטח 
לספק את שירותי הביטוח בטיב ובאיכות הנדרשת, ו/או לשחררו מהתחייבויותיו על 

ם ולמחדלים בקשר עם פי הסכם ביטוח זה ו/או הפוליסה ומאחריותו המלאה למעשי
ביצוע שירותי הביטוח נשוא הסכם זה. יובהר כי המבטח אינו אחראי לטיב השירותים 

 הרפואיים שיינתנו למבוטחים.
 

 .כפי שפורטו לעיל כתובות הצדדים לצורכי הסכם ביטוח זה הן .17.6
 

כל הודעה אשר תישלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות דלעיל, תיחשב  .17.7
 שעות מעת שנמסרה למשלוח בכל בית דואר בישראל. 72הגיעה לתעודתה בתוך כאילו 

 
, הוראות הפיקוח על 1981 –על הסכם ביטוח זה חלים חוק חוזה הביטוח, התשמ"א  .17.8

, וכן תקנות וחוזרי 2009-שירותים פיננסיים )ביטוח( )ביטוח בריאות קבוצתי(, תשס"ט
 . וחסכון רשות שוק ההון, ביטוחביטוח שפורסמו על ידי 

 
הסכם ביטוח זה נעשה בין הצדדים לו בלבד, ולמעט המבוטחים, אינו מקנה זכויות  .17.9

 כלשהן לצדדים שלישיים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

וכל שימוש בה ללא אישור החברה אסורפוליסה זו הינה רכושה הבלעדי של חברת פרש קונספט   
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 של הוראות והנחיות הצבא בגין מקרה ביטוח שארע בעת השירות הצבאי  ןקיומ .18
       

לעת  והנחיות הצבא, המשתנות מעתבעת השרות הצבאי )סדיר, מילואים או קבע(, חלות הוראות 
 והעלולות להגביל ו/או למנוע מהמבוטח בעת השרות הצבאי )החייל( קבלת טיפול רפואי

באמצעות גורמים רפואיים שמחוץ למסגרת הצבא.  מצב זה עלול להשליך על מימוש הזכויות 
המידע בדבר הוראות והנחיות הצבא  עות למבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה.המגי

כל מקרה שבו המבוטח נמצא במעת לעת כאמור לעיל, מצוי אצל רשויות הצבא.   נותהמשת
 בשרות צבאי, עליו להתעדכן בדבר קיומן של הוראות והנחיות אלה.

 
 
 

 ולראיה  באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 
 

 בעל הפוליסה  המבטח
 

 על ידי: ______________           על ידי: __________________
 

תפקיד: _______________          __________________ תפקיד:
  
 תאריך: _______________          __________________  תאריך:


