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לתשלום תגמולי ביטוח עבור חלק מתקופת המתנה  הבסיסית מטריה טופ  הרחבה לתוכנית

 )פרנצ'יזה(

 
 " ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, אם צוין בדף פרטי הביטוח.מטריה טופהרחבה זו נכללת בתוכנית הבסיסית "

 

 הגדרות ופרשנות - 1סעיף 

 

  ביטוח משלים לביטוח נכות בקרן פנסיה –טופ " "מטריה  – התוכנית הבסיסית

 

 

 פרמיה - 2סעיף 

 

הפרמיה בגין הרחבה זו נכללת ב"פרמיה להרחבות" כמפורט בדף פרטי הביטוח, וכוללת את עלות הפרמיה בגין כל ההרחבות 

 במועדים ובתנאים כקבוע בתוכנית הבסיסית.שצורפו לתוכנית הבסיסית, והיא תשולם 

 

 

 התחייבות החברה לפי הרחבה זו - 3סעיף 

 

זכאי המבוטח לפי התוכנית הבסיסית לפיצוי חודשי בגין החודש הרביעי שלאחר קרות מקרה הביטוח או עבור חלק ממנו,  3.1

תשלם החברה למבוטח פיצוי חודשי נוסף בגין החודש השלישי שלאחר קרות מקרה הביטוח, שיהיה שווה בסכומו לסכום 

הסר ספק יובהר כי אם תשלום הפיצוי החודשי בגין החודש  למעןהפיצוי החודשי המשולם עבור החודש הרביעי, כאמור. 

דש השלישי יהיה תשלום הרביעי יהיה תשלום חלקי בגין חלק מהחודש הרביעי בלבד, גם הפיצוי החודשי הנוסף בגין החו

 חלקי בלבד.

 

זכאי המבוטח לפי התוכנית הבסיסית לפיצוי חודשי בגין החודש החמישי שלאחר קרות מקרה הביטוח או עבור חלק ממנו,  3.2

תשלם החברה למבוטח פיצוי חודשי נוסף בגין החודש השני שלאחר קרות מקרה הביטוח, שיהיה שווה בסכומו לסכום 

סר ספק יובהר כי אם תשלום הפיצוי החודשי בגין החודש למען ההפיצוי החודשי המשולם עבור החודש החמישי, כאמור. 

החמישי יהיה תשלום חלקי בגין חלק מהחודש החמישי בלבד, גם הפיצוי החודשי הנוסף בגין החודש השני יהיה תשלום 

 חלקי בלבד.

 

ח, או חלק זכאי המבוטח לתשלום פיצוי חודשי )חלקי או מלא( בגין החודש השלישי או השני שלאחר קרות מקרה הביטו 3.3

, לפי הענין, או שניהם, תשלם החברה את השחרור לפי התוכנית הבסיסית עבור 3.2 או 3.1ממנו, כאמור לעיל בסעיף 

את התשלומים בגין החודש השלישי או השני,  שלםהחודש השלישי או השני, או חלק ממנו, בהתאמה ולפי הענין. שילם המ

את הסכומים ששילם עבור החודש השלישי  שלםפי סעיף זה, תשיב החברה למלפי הענין, ונקבע כי המבוטח זכאי לשחרור ל

 .או השני, או חלק מהם, לפי הענין


