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שפח 05י

ביטוח נוסף  -ריסק זפ " ק

נספח זה  ,המצורף לפול  ,סה והמהנה חלק בלתי נפרד ממנה  ,מעניק ביטוח נוסף
במקרה כמת המבוטח  ,בגובה סכום הביטוח המתייחס ל01פח זה והנקוב בדף פרטי
הביטוח של הפוליסה .

ב.

זה ,

ג.

בימוח נוסף זה גיתן תמורת תשלום הפרמיה הנוספת המתייחסת לנספח
הנקובה בדף פרטי הביטוח של הפוליסה  ,אשר תשולם בתאריכים ובאופן
המפורטים בפוליסה .

אם לא שולמה במועד פרמיה גלשהי על חשבון הפוליסה או נספח זה ,
יבוטלו נספח זה והביטוח הכלזל בו בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח
התשמ " א . 1981 -
בתום שנת הביטוח הקרובה ליום ההולדת

ה 65 -

של

המבוטח.

ביטול נספח זה או גמר תוקפו לא מקנה לבעל הפוליסה שום
זכות להחזר פרמיות ששולמו על חשבון נספח זה עד לתאריך
הביטול .

הנ " ל

מנורה חברה לביטוח בע " מ מתחייבת לשלם את סכום הביטוח הנוסף
למוטבים  ,כמפורט בהצעה לגבי ביטוח נוסף זה  ,המהווה חלק בלתי נפרד
מהפוליסה  ,בתום תקופת הביטוח של נספח זה .
סכום הביטוח הנוסף הנ " ל ישולם בתום תקופת המטוח המטף  ,כמצויין בדף פרטי
הביטוח של הפוליסה  ,לאחר קבלת הוכחה מספקת על מות המשטת לפני תום
תקופת הבשוח לפי נספח זה  ,ובתנאי מפורש שבעת מותו של המבוטח היו הבשוח

היסודי ונספח זה גתוקפם המלא  .עם פטירת המבוטח ייפסקו תשלומי הפרמיה
עבור הביטוח על  -פי נספח זה .

כללי
()1

תנאים מיוחדים
(ו)

סכום הביטוח על  -פי נספה וה  ,הינו סכום הביטוח הבסיסי של ביטוח
הנקוב בדף פרטי הביטוח של
מהמדד היסודי הנקוב בפוליסה יעד המדד שפירסם לאחרונה לפני היום
שהחברה אישרה את התביעה  .הסנום שישולם למ ! 0ב יזקבע על  .פי
תוצאותיהן של ההשקעות  ,מהמועד שהחברה אישרה את התביעה ועד
לתאריך תשלומו בפועל  ,הכל על  -פי ההוראות הרלוונטיות ב " תכנית
הביטוח " לענין זה .

וה ,

הפוליסה  ,כשהוא מוצמד לשיעור עליית המדד ,

המהווים חלק בלתי נפרד מהתנאים הכלליים :

נספח זה  ,המהווה ביטוח אסף למקרה מוות ( ריסק )  ,יהא כפוף לכל התנאים
הנלליים לביטוח תוים הכלולים בפוליסה  ,מחוץ לסעיפים הדנים בבטוח
מסולק  ,בפדיון הפוליסה ובהלוואות מערכי הפדיון של הפוליסה  ,שלא יחולו
על נספח זה .
() 2

()2

ביטוח זה יהיה בתוקף במשך תקופת הביטוח המתייחסת לנספח וה והנקשה
בדף פרטי הביטוח של הפולשה וזאת בתנאי שהפוליסה הנה בתוקפה המלא .

הפרמיה שעל בעל הפססה לשלם תשולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד
כין המדד הבסיסי הנקוב בפוליסה לבין המדד הידוע ביום בצוע כל תשלום
בפועל  .לענין זה  .יום מצוע התשלום הוא המאוחר מבין אלה  :המועד הנקוב
בהמחאה או המועד שבו הגיעה ההמחאה למשרדי החגרה  .במקרה של
תשלום על פי העברה בנקאית לזכות חשבון החברה  ,יחשב יום זיכוי חשבון
החברה בבנק טום בצוע התשלום בפועל  .משד גבית הפרנףה בשרות שיקים
יהיה על  -פי קביעת החברה  ,בימים בין  1עד  15בחודש או ב  4 -הימים
האחר נים של החודש .

לניטול תוקף נספח זה
תוקפו של נספח זה יבוטל מבלי שהחברה תהיה חייבת לשלוח כל הודעה
מיקדמת על כך :
א.

עם תום תוקפה של

הפוליסה  ,עם ביטולה או לאחר המרתה לביטוח

מסולק  ,או במועד תום תוקפו של נספח זה  ,נמפור 0בסעיף 2

.
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() 3

לעיל .

גירסה

הפרמיה שתשולם לחברה תתנשב כדלקמן - :

הי1

.

אם תקבע תוספת לפרמיה " על  -פי סעיף 4
ה  -תוספת לפרמיה  -לגבי הפרמיה של הביטוח על  -פי נספח זה .

של הפוליסה  ,לא תחול

צינורה חברה לביטוח בע " מ

