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ביטוח נוסף  -מוות מתאונה
המבוטח .

ג  .פעולה פלילית בה השתתף
ד  .מלחמה או פעולה מלחמתית של כוחות עוינים -

הו0נם בזה על יסוד ההצעה לביטוח חיים  ,ההודעות האחרות

סדירים או בלתי

של המבוטח ושל בעל הפוליסה  ,ועל יסוד ההצעה לסידור כיסוי

ה  .פעולת חבלה או טרור מכל סוג שהוא ,

נוסף זה  ,שכולן מהוות חלק בלתי נפרד ממנו  ,ובתנאי מפורש

שהפרמיות שולמו כסדרן

ובמועדן לחברה  ,לשלם למוטבים

המופיע בדף פרטי הביטוח המתייחס לנספח זה  ,במקרה
שמותו של המבוטח נגרם כתוצאה מתאונה  ,בהתאם לתנאים
המיוחדים לכיסוי זה המפורטים להלן .
הגדרות

תאונה  -פרושה חבלה גופנית  ,ללא קשר לסיבות אחרות ,
שנגרמה על ידי גורם חיצוני  ,אלים ומקרי .

י  .מקרי תאונה כתוצאה מניתוחים ,
החברה

תשלם

אשר

מצוינים

שמותיהם

בפוליסה את סכום הביטוח הנקוב בדף פרטי הביטוח של

.4

הפוליסה  ,במקרה שמות המבוטח נגרם כתוצאה מתאונה ,
כפי שהוגדרה בנספח זה  ,ובתנאי שהמוות קרה בתוך 90
יום מתאריך התאונה  ,ובתוך תקופת הביטוח הנקובה בדף
פרטי הביטוח של הפוליסה  ,והמתייחסת לנ0פח זה ,
ובהיות הפוליסה בתוקפה המלא .

שינוי מפצוע או עיסות
המקצוע או העיסוק של המבוטח  ,כפי שהצהיר עליהם
בעת עריכת הביטוח  ,משמשים יסוד לביטוח נוסף זה ,
ונחשבים נמהותיים לעניינו .

.5

ביטול תוקף הכיסוי הביטוחי
א  .בתום תקופת
הביטוח .

הביטוח

.,

כולל

ניתוחים

קלים .

התחייבות החברה
למוטבים

אם זכאי

המבוטח לפיצויים מגורם ממשלתי .
ו  .טיסת המבוטח בכלי טייס כלשהו פרט לטיסת
המובטח בכלי טייס אזרחי בעל תעודת כשירות
להובלת נוסעים .
ז  .השתתפות פעילה של המבוטח בצלילה תת  -מימית ,
בדאייה או בגלשן  ,בצניחה  ,בצייד .
ח  .שימוש בחומרי נפץ .
ט  .סיכון עצמי במתכוון  ,פרט להגנה עצמית והצלת
נפשות .

אשר שמותיהם מצוינים בפוליסה את סכום הביטוח הנוסף

(.

סדירים .

הגבלת אחריות החברה

ב.

החברה לא תהיה אחראית לכיסוי נוסף זה אם מקרה

המוות נגרם במישרין או בעקיפין על ידי או עקב :

כפי

שמופיע בדף פרטי

כאשר הפרמיה לא שולמה בהתאם לתנאי הפוליסה
ובהתאם

לחוק .

א  .פציעה עצמית מכוונת  ,או ניסיון להתאבדות  ,בין
שהמבוטח שפוי בדעתו או

לא .

ב  .שכרון  ,שכרות או שימוש בסמים על -ידי
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