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דף הבית תוכנית הביטוח

Welcome to R.D.I.

המשתתפות בפוליסה
החברות

תקציר הפוליסה

טיפול בתביעות

נציגים ומועדוני צלילה

הצטרף  | Onlineשותפי  | RDIבדיקת תוקף ביטוח | המלץ לחבר

א .סכומי בטוח וגבולות אחריות
 .1כולל טיפול בתא לחץ ופינוי אווירי עד לסך
הוצאות רפואיות

$150,000

 .2נוספות עקב אי שימוש בכרטיס טיסה במועדון
הוצאות
שהות בבית מלון בהוראת רופא ,עקב תאונת
והוצאות
צלילה בחו"ל כמפורט בסעיף  2עד לסך

$2,000

 .3נזק לציוד צלילה )עקב תאונת צלילה המצריכה
אובדן או
טיפול בבי"ח( עד לסך

$1,500

 .4גופה מחו"ל לישראל עקב תאונת צלילה
הוצאות העברת
עד לסך

$5,000

 .5קורס צלילה כתוצאה מתאונת צלילה שבה
החזר הוצאות
נבצר מהצולל לסיים את הקורס עד לסך

$500

 .6מוות כתוצאה ממחלה או תאונת צלילה

$10,000

 .7ומלאה כתוצאה ממחלה או תאונת צלילה
נכות תמידית
עד לסך

$10,000

 .8אחריות כלפי צד שלישי,עד לסך

$75,000

 .9החברה )למעט פרק  8-אחריות כלפי צד ג'(
גבול אחריות
עד לסך

$150,000

ב .הגדרות
"מבוטח" כמפורט להלן
סוג  1 -מבוטח המחזיק רשיון צלילה כולל מדריכי צלילה.
  2משתתפים בקורס צלילה תחת פיקוח של מדריך מוסמך.סוג
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גבולות טריטוריאליים :כל ארצות תבל
מכסה את המבוטח בעת פעילות צלילה ספורטיבית החל
הכיסוי  -הפוליסה
ועד חציית קו מקווה המים בדרך חזרה ,כולל גם ,מבלי
מחציית קו המים
לגרוע מכלליות האמור ,מכלי שייט או מהאויר.
הביטוח  -הביטוח ייכנס לתוקף מיום ההצטרפות למשך שנה.
תקופת

 כל תאונה גופנית בלתי צפויה מראש ו/או מחלה שתגרםמקרה בטוח

צלילה ספורטיבית של המבוטח במשך תקופת הביטוח
כתוצאה מפעילות
ואשר תהווה את הסיבה הישירה למקרה ביטוח.
.1הוצאות רפואיות

תפצה את המבוטח בגין תשלום הנדרש מהמבוטח עבור
החברה
מכל סוג ,בכלילת אשפוז וכל שירותים אחרים בבית
שירותים רפואיים
רפואי ותרופות כולל טיפול בתא לחץ בדיקות מעבדה
חולים לרבות טיפול
רנגטגן ,טיפול פיזיוטרפי כולל פינוי באמבולנס אויר למעט
וצילומי
ותותבות שאינם הכרחיים מבחינה רפואית .בכל מקרה
ניתוחים
על המבוטח להעמיד עצמו לבדיקה והשגחה רפואית.
תאונה ,פלסטיים
במקרה של תביעה:
א.על כל תביעה יש להודיע בכתב תוך זמן סביר.
ב .הודעת תביעה ,על המבוטח או בא כוחו לשלוח לחברה
לאחר המסר
דו"ח ותעודה מתאימה מהרופא המטפל,
דו"ח מלא על התאונה ,בצרוף
לזמן דו"ח נוסף ותעודות נוספות כפי שהחברה תדרוש.
וכן מזמן
הללו ימסרו על חשבון המבטח ,ושום תביעה לא
כל הדוחות והתעודות
כן תוגש אודותיה תעודה של רופא מוסמך .בא-כוחה
תתקבל ,אלא אם
כוח אחר של החברה יהיה אף הוא מורשה לבקר אתהרפואי או בא
שעה המתקבלת על הדעת עד כמה וכפי שידרוש זאת.
המבוטח בכל
.2ביטוח הוצאות טיסה ושהות נוספות

א .למבוטח הוצאות הכרחיות לרכישת כרטיס נסיעה
החברה תחזיר
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תאונה או מחלת צלילה ,היה והמבוטח ,יהיה מנוע
נוסף לישראל ,עקב
רופא מטפל מסיבה רפואית סבירה מניצול כרטיס
על פי תעודת
הנסיעה עד לסך .$2,000
ב .הוארת רופא עקב סכנה לחיי המבוטח נבצר ממנו לשוב
אם מחמת
הקבוע לשובו ,תפצה החברה את המבוטח בגין הוצאות
מחול במועד
הכרחיות הנוספות ,סכום הפיצוי המרבי לא יעלה על סך
שהות
לסך של  .$1,000סה"כ גבול אחריות החברה לסעיף
 $100ליום ,עד
זה .$2,000
.3בטוח ציוד צלילה

תפצה את המבוטח בגין אובדן ו/או נזק לציוד צלילה
החברה
ידי המבוטח במקרה של תאונת צלילה המצריכה טיפול
שננטש על
חולים .הפיצוי יקבע על פי ערך שיפוי של אותו הציוד
בבית
בזמן קרות הנזק ,מוגבל לסך  1,$500למקרה.
הרחבה זו לא תחול:
א.על נזק פנימי לשעונים ונזק לזכוכית השעון.
ב .קריעת רצועות אבזמים.
 .4הוצאות העברת גופה

את יורשי המבוטח בגין הוצאות סבירות לשם העברת
החברה תשפה
הגופה לישראל וזאת עד לסכום של כ .$5,000

.5הוצאות קורס צלילה

את המבוטח בגין הפסד דמי השתתפות בקורס צלילה
החברה תפצה
הבטוח,שארע בהיותו משתתף בקורס צלילה תחת
כתוצאה ממקרה
פיקוח של מדריך עד לסך .$500
.6תשלום חד פעמי במקרה מוות כתוצאה מתאונת צלילה

החוקיים של המבוטח סכום חד פעמי של $10,000
המבטח ישלם ליורשו
על פי שערם ביום התשלום( ,בגין מקרה מוות כתוצאה)דולר ארה"ב
צלילה או מחלת צלילה בתנאי שמות המבוטח בתוך
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ישירה מתאונת
ממועד תאונת הצלילה וכאמור ,כתוצאה ישירה ממנה.
ארעזמן סביר
זה לא יחול אם תוגש תביעה לפיצויים נגד מועדון הצלילה
סעיף
בגין האירוע.
.7תשלום חד פעמי במקרה נכות צמיתה ומוחלטת

סכום חד פעמי של ) $10,000דולר ארה"ב-על פי
המבטח ישלם למבוטח
ביום התשלום( בגין נכות מלאה וצמיתה הנובעת כתוצאה
שערם היציג
ישירה מתאונת צלילה או מחלת צלילה.
תוגש תביעה לפיצויים נגד מועדון הצלילה בגין האירוע.
סעיף זה יחול אם
.8חבות כלפי צד שלישי

את המבוטח עד לסך של  $75,000על כל חבות חוקית
החברה תשפה
כלפי צד שלישי למעט בני משק ביתו ,עקב נזק גוף
של המבוטח
כלשהו או אובדן או נזק תאונתיים לרכוש שאינו בהשגחתו
תאונתי
או מרותו במשך תקופת הבטוח ובזמן צלילה.
החברה את המבוטח על כל ההוצאות הסבירות שבהן
בנוסף לכך תשפה
מפני תביעה בקשר לחבות כזאת ובלבד שטרם מינוי עורך
נשא להגנה
הדין יקבל הסכמת החברה למינויו.
הרחבה זו לא תכסה:

א .אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם ,אלא ,אם
התחייבות או
או אחריות כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר
ההתייחסות
הסכם זה.
ב .עיסוקו או מקצועו של המבוטח:
עם היוודע למבוטח על מקרה תאונה העלול לגרור
תנאי מיוחד :מיד
על פי פוליסה זאת וכן בהיוודע לו על פתיחת הליכים או
תביעה
חקירה ,עליו להודיע לחברה בכתב.
החברה לנהל בשם המבוטח כל הליך או פשרה ועל
הרשות בידי
עמה פעולה ,המבוטח לא ינהל כל משא ומתן ,לא
המבוטח לשתף
יודה בכל אחריות ,אלא בהסכמת החברה מראש.

14/09/2006

file://C:\Documents and Settings\Gidi\Desktop\Welcome to R_D_I.htm

Welcome to R.D.I.

Page 5 of 12

יציע כל הצעה ,לא
.9גבול אחריות החברה

 1-9לא יעלה על סך ) $150,000למעט פרק  - 8אחריות
לגבי פרקים
כלפי צד שלישי(.
ג .מקרים שהוצאו מכלל הפוליסה
פוליסה זו אינה מכסה מקרה בטוח אשר נגרם על ידי:
ניסיון להתאבדות של המבוטח ,הטלת מום בגופו מדעת.
א.
התאבדות או
בסמים ,שתית אלכוהול או האבקות או כל פעולה פלילית.
ב.
שימוש
ג .מחלה או מחלת רוח והסיבוכים הנובעים מהם.
ד .השתתפות בתרגילים או בפעולות צבאיות מכל סוג.
ה.צלילה כצולל מקצועי למעט כמדריך צלילה.
ו .צלילה במקום שאינו מורשה לכך.
ז .אחראית לפיצויים עקב תאונה לנשים במשך זמן ההריון
אין החברה
ובמשך שבעת הימים ראשונים שלאחרי הלידה והנובעת
והלידה
במישרין מההריון או הלידה.
ח.בקוע גרעיני התוך גרעיני או זיהום רדיואקטיבי.
ט .איבה או פעולות מעין מלחמתיות )אחת היא אם הוכרזה
מלחמה ,מעשה
או לא( פלישת אויב זר ,מהפכה ,מרד ,מלחמת אזרחים,
מלחמה
כוח צבאי או אנשים הפועלים בעד או בקשר עם ארגון
התקוממות
פוליטי כלשהו ,מחבלים או מסתננים.
ד .תביעה לתגמולי ביטוח
א .המבוטח להודיע על כך לחברה מיד לחברה מיד
קרה מקרה בטוח ,על
שנודע לו על קרות המקרה ועל זכותו לתגמולי בטוח.
לאחר
ב.
לתשלום תגמולי בטוח על פי הפוליסה תוגש על ידי טופס
כל תביעה
למבוטח על פי בקשתו על ידי החברה ויצורפו אליה
תביעה שיומצא
כל המסמכים המפורטים לעניין זה בטופס התביעה.
ספק מוצהר בזה כי דרישה לתשלום תגמולי בטוח תחשב
להסרת
לחברה רק עם ולאחר הגיע לחברה כל המידע וכל
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כתביעה שנמסרה
.המסמכים הנזכרים בטופס התביעה שנהוג בחברה
 את, למסור לחברה תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך.ג
על המבוטח
 עליו,הדרושים לברור החבות ואם אינם ברשותו
המידע והמסמכים
.לעזור לחברה בכל שיוכל להשיגם
 חייבת בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול למנוע או.ד
אין החברה
 בנקיטת אמצעים סבירים,מקרה הבטוח או לאחר מכן
 בקרות,להקטין
.או אמצעים שהחברה הורתה לו לנקוט
הפוליסה כפופה לחוק ושיפוט מדינת ישראל
הנ"ל תקציר ורק נוסח הפוליסה המקורית תקף

A. Benefits and Limits:
1. Medical and rescue expenses, including
decompression chamber and air ambulance, up
to

US$
150,000

2. Extra expenses due to loss of flight ticket and
additional accommodation following a diving
accident, as specified under item 2 hereunder,
up to

US$
2,000

3. Loss of diving equipment (only in case of
accident necessitating hospital treatment), up to

US$
1,500

4. Repatriation to Israel of the deceased insured,
up to (following a diving accident)

US$
5,000

5. Repayment of course expenses in case of
accident through which the student is prevented
from finishing the course, up to
US$ 500
6.

Death as result of a diving accident

US$
10,000

7. Total and permanent disability resulting from a
diving accident, up to

US$
10,000

8.

US$
75,000

Third party liability, up to

9. Policy limit, up to
(Except section 8. Third Party Liability)

US$
150,000
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B. Definitions:
"Insured person" means any person who meets the
eligibility requirements of one of the following cases:
Class 1: All certified divers - including diving instructors.
Class 2: All those participating in a diving course under the
supervision of a qualified and registered instructor.
Covered territories: Worldwide.
Covered Activities: This policy covers each insured person

for his/her effective coverage while he/she is participating
in the sport of diving from the moment he/she enters the
water until he/she leaves the water.
Period of coverage for insured persons:

Coverage will be in effect from the date the premium and
application forms are received by I. Rephael Ins. Agency
or by the diving centers and valid for one year.
Injury: means bodily injury of an insured person, which

results directly from an accident, which occurs while the
insured person, is participating in the sport of diving and
independently of all other causes. Loss resulting from
sickness or disease, except a diving - related pusforming
infection resulting from an accident wound is not
considered as resulting from injury.
1. Insurance Compensation for Medical and Rescue Expenses

Clal will compensate the insured person for the cost of
rescue and recovery, transport expenses (including air
travel that was essential under the given circumstances)
from the place of the accident to the nearest hospital or
clinic, medical expenses, hospitalization expenses,
including decompression chamber and air ambulance,
with the exception of a sanitarium or convalescent home
and the expenses of physiotherapy that are received due
to the insurance event.
As soon as possible following the covered accident, the
insured must provide Clal with the certificate from the
consulting doctors as well as any reports and certificates
that Clal may require. The insured must allow doctor,
appointed and financed by Clal, to examine him/her at any
reasonable time. Clal will be responsible for paying
insurance compensation only if the insured person
presents him/herself for medical checkups and supervision
from the moment of the event. If the insured participated in
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any activity, or refrained from participating in any activity,
which could delay his/her recovery, than no benefits will
be paid.
2. Extra Transportation Expenses

In the event of a covered accident, Clal will also indemnify
the insured for money paid to purchase an extra airline
ticket to Israel, If, due to the insurance event, the insured
was prevented from using his/her originally purchased
airline ticket by the written instruction of the consulting
doctor, up to US$ 2,000. Expenses incurred in order to
remain in the country in which the insurance event
occurred, beyond the intended duration of the stay,
subject to written instruction of the consulting doctor, up to
US$ 100 per day and up to US$ 1,000 in total.
The policy limit under this item is up to US$ 2,000.
3. Diving Equipment Insurance

The insurance according to this section covers the loss of
unintentional damage equipment which was abandoned
by the insured due to his/her required transportation to a
hospital as a result of a diving accident, whether the
equipment belongs to the insured or was borrowed, or on
deposit, or rented for use. The insurance compensation
will be paid according to the real value of the equipment at
the time of loss or damage, but will not exceed US$ 1,500.
Benefits will not be payable for loss incurred as a result of:
A. internal damage to clocks and damage to their glass
or covers.
B. the tearing of straps or buckles.
4. Repatriation Expenses

Clal will pay the reasonable covered expenses incurred in
returning a deceased insured person's body to Israel if
he/she dies while insured by this policy. Covered
expenses include, but are not limited to, expenses for
embalming cremation, coffin and transportation. Expenses
up to US$ 5,000 are covered.
5. Course Expenses

The company will compensate the student for the loss of
fees of a diving accident occurs during the course (under
the inspection of a certified instructor) which prevents the
students from completing the course, up to US$ 500.
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6. Death

If the insured person's injury results in loss of life within
365 days after the date of the accident Clal will pay the
principal sum for this benefit to those entitled: US$ 10,000
for class 1 and class 2.
7. Permanent Total Disability benefit

If the insured gives written proof that total disability:
A. resulted from covered injury received before attaining
the age limit.
B. began within 365 days from the date of the accident.
C. continued without interruption for at least one year.
D. Is reasonably expected to continue without interruption
until he/she dies.
Clal will pay the principal sum: US$ 10,000 for class 1 and
Class 2.
8. Insured Diver's Legal Liability against Third Parties.

Clal shall indemnify the insured for amounts which he may
be liable to pay under law for an insurance event as
defined hereafter, occurring during the insurance period of
coverage as stipulated under item B. Definitions during
and as result of the diving of the insured, up to US$
75,000.
The Insured Event

1. Death or bodily injury as a result of an accident of any
person with the exception of a member of diver's
household family.
2. Accidental damage to property - with the exclusion of
property belonging to, or used by, or under the
supervision or control of the insured or of a member of
his household family.
Limits of Liability

It is hereby provided that Clal's liability under this section
shall not exceed the amount of US$ 75,000 for bodily
injury and/or property damage for anyone event and in all
during the period of insurance.
In addition Clal shall be liable for reasonable legal
expenses incurred by the insured for his liability in
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connection with claims from the above-mentioned event.
Where the amount imposed on the insured is higher than
the amount of Clal's liability under this section, Clal shall
be liable for a retable proportion of the legal expenses, as
the limit of liability bears to the amount imposed upon the
insured.
In the event of death of the insured, Clal shall indemnify
his heirs or his estate, in accordance with his liability under
this insurance, provided that such heirs or estate shall
comply with all the conditions of the policy as if they are
the insured the themselves.
Exclusions to Section 8

This section shall not cover the diver's liability for injury or
damage arising directly or indirectly, out of or in
connection with the following.
1.

Any contract imposing upon the insured a liability
which would not have been imposed on him in the
absence of such contract.

2.

The diver's profession or business.

9. Aggregate

The total sum of benefits payable for any accident and any
person under Section 1 To 9 Shall not exceed US$
150,000. (Except Section 8 - Third party liability).
C. Exclusions to the Policy
This policy will not cover injury and / or loss resulting from:
1.

Intentionally self - inflicted injury, suicide or attempted
suicide, whether the insured person is sane or insane.

2.

Drunkenness, use of drugs, a struggle and any
criminal action in which the insured participated.

3.

Any disease and / or mental disease from which the
insured was suffering.

4.

Diving during military service and operations.

5.

Diving as a professional diver working at diving
occupations. This does not apply to diving instruction
activities.

6.

Diving in an area where diving is forbidden.

7.

Diving while pregnant or during the first week after
birth.

8.

Unnecessary plastic surgery and providing artificial
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limbs.
9.

War, acts of foreign enemy, acts of sabotage, terror
civil war, rebellion, civil disturbances, military or
popular uprising, revolution.

10. Ionizing radiation, radioactive contamination, nuclear
process and any loss or damage as a result of nuclear
material or nuclear waste.
11. Seizure, sequestration, confiscation or destruction of
property by government, military, local authority or
person acting under law.
D. Claims
Notice of Claims:

A person who is entitled to claim benefits (the claimant,
beneficiary, or his / her representatives) must give Clal
written notice of a claim within 30 days after a covered
loss begins. If notice cannot be given within that time, it
must be given soon as reasonably possible. The notice
should include the insured person's name and policy
number. Notice should be given to Clal or its above
representative and sent to their above mentioned address
in Israel.
1. Proof of Loss
Written proof of loss must be sent to Clal within 90
days of the date of loss.
If the claimant is not capable to send proof within that
time, it may be sent as soon
as reasonably possible without affecting the claim.
Subsequent written proof of the
continuation of any such loss must be furnished to Clal
at such intervals as Clal
reasonably requires.
Time of Payment of Claims:
Clal will pay, on a monthly basis, any daily, weekly or
monthly benefit due, after
Clal receives written proof of loss, while the loss and
Clal's liability continue.
Clal will pay any other benefit immediately after Clal
receives written proof of loss.
2.

Payment of Claims
Clal will pay any benefit due, following diver's loss of
life:
A. according to the beneficiary designation in effect at
the time of payment,
Otherwise:
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B. to the insured person's estate.
All other benefits and unassigned benefits will be paid
to the insured person, if
alive, unless the insured person requests otherwise in
writing.
3.

Jurisdiction and Law
All claims under this policy are subject to the State of
Israel law and subject to place of litigation in Israel
only.

This short summary is subject to the original policy
issued by
CLAL INSURANCE COMPANY LTD.
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