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חברה לניטוח בע "ש

ביטוח הדדי מורחב

מנורה חברה לביטוח בע " מ  ( ,שתקרא להלן " החברה " )  ,מתחייבת בנה  ,על יסוד
הבקשה לביטוח נוסף זה  ,הוכחת הבריאות  ,וההודעות האחרות של המבוטח ושל
בעל הפוליסה  ,שכולן סה ת חלק בלתי נפרד מנספח זה  ,ותמורת הפרמיה עבור
נספח זה הנקובה בדף פרטי הביטוח של הפוליסה  ,והמשתלמת בזמן אחד עם
הפרמיה בעד הביטוח היסודי  ,לקבל על עצמה את הביטוח הנוסף לביטוח חיי
המגוטח הנותר בחיים  ,לאחר מותו של המבוטח הנפטר ראשון ( להלן  ' :הביטוח
המחליף " )  ,על  -פ ' התנאים הבאים :

"

()1

הביטוח יפה לפי תכנית ביטוח לכל החיים צפד למדד .

()2

סכום הביטוח יהיה זהה לסכום המטוח תסודי בפוליסה זו .

בעל

() 3

8
( )4

הפייסה

ג.

אם לא שולמה במועד פרמיה נלשהי על חשב הפוליסה או נספח זה ,
יבוטלו נספח זה והביטוח הגלול בו בהתאם להוראות חוק חוזה niwan
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ביטול נספח זה או גמר תוקפו  ,לא מקנה לבעל הפוליסה שום זנות להחזר
הפרמיות ששולמו על חשבון נספח זה עד לתאריך הביטול.

בחי ' ם -

בללי

עם מות המבוטח ראשון  ,תוותר החברה על תשלום פרמיות לביטוח היסודי

( ון

זה  ,מיום מות המבוטח הנפטר ראשון  ,עד הגיעו של

המבוטח הנותר בחיים לגיל
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גילו של המבוטת הנותר בחיים  ,ביום מותו של המבוטח הנפטר ראשון  ,יהווה
את הבסיס לחישוב הפרמיה לתשלום עבור הביטוח לכל החיים  ,בכפיתה
לסעיף  4של נספה זה  .התעריף ותנאי הביטוח יהיו בהתאם למה שיהיה

נספח זה יהא כפוף לכל התנאים הכלליים לביטוח חיים הכלולים בפוליסה ,
מחוץ לסעפים הדנים בבטוח מסולק  ,בפדיון הפוליסה בהלוואות מערכ ,
~
הפדיון של הפוליסה  ,שלא יחולו על נספח זה .

()2

()3

3ך :

באייי

הפרמיה שתשולם לחברה תחושב כדלקמן - :
הפרנסה שעל בעל הפוליסה לשלם תשולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד
בין המדד הגסיסי הנ47ב בפוליסה לבין המדד הידוע ביום בצוע כל תשלום
בפועל  .לענין זה  ,יום ביצוע התשלום הוא המאוחר מבין אלה  :המועד הנקוב
בהמחאה או המועד שבו הגיעה ההמחאה למשרדי החברה  .במקרה של
תשלום על פי העברה בנקאות לזנות חשבון החברה  ,יחשב יום וקמי p wn
~
שוקים
החברה בבנק כיום בצוע התשלום בפועל  .נרעד גבית הפרשה בשרות
יה ,ה על  -פי קביעת החברה  ,בימים בין  1עד  15בחודש או ב  4 -הימים
האחרונים של

של הפולסה  ,עם ביטולה או לאחר המרתה לביטוח

( )4

מסולק .
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סכום הביטוח של  -הביטוח המחליף " יקבע בהתחשב בתוצאותיהן של

"

תוקפו של נספח זה יבוטל מבלי שהחברה תהיה חייבת לשלוח כל הודעה

א.

הפוליסה  ,כשהוא מוצמד לשיעור עליית המדד  ,מן

ההשקעות  ,מהמועד שהחברה אישרה את התביעה ( של המבוטח הראשון
ועד למועד תשלש  " 0130המבאח המחליף  , -הכל על  -פי ההוראות הרלא 01ת
ו " תכמת הביטוח  -לעניין זה .

ביטול תוקף נספח זה

עם תום תוקפה

סכום הביטוח על  -פי
בדף פרטי הביטוח של

 neolזה הינו סכום הביטוח הבסיסי של ביטוח זה  ,כנקוב

המדד היסודי הנקוב בפוליסה ועד המדד שפורסם לאחדוגה לפני היום
שהתבדה אישרה את התביעה .

מקובל בחברה  ,בעת פטירתו של המבוטח הנפטר ראשון  ,לגבי ביטוח לנץ
החיים צמוד למדד.

על

"

לא " דרש להמציא הוכחת בריצת כלשהי לגבי  .המבוטח הנותר

ולביטוח על  -פי נספח

ו) 5

ב.

בחיי שני המבוטחים  ,גהג ' ע המבמר מביניהם לגיל

65

שנה.

גירסה
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החודש .

אם תקבע  -תוספת לפרמיה  -על  -פי סעיף 4
ה  -תוספת לפרמיה ' לגבי הפרמיה של הביטוח על  -פי נספח

של הפוליסה  ,לא תחול

זה.
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