ש שייה
ביטוח נוסף
סעיף  - 1הגדרות
בפרק זה תהיה

נספח 635

יירצף הכנסהיי לסטטוס

ש

ה  .על ידי תשלום התביעה  ,תשוחרר החברה מכל התחייבות

לכל

אחד

המופיעה לצדו כמפורט להלן

מהמונחים

הבאים

הנובעת על פי ניספח זה .

המשמעות
.1

(

החברה תשלם את הסכום המגיע על פי הנ0פח במקרה
מות המבוטח  ,תוך  30יום מהיום שנמסרו לה המידע

מקרה הביטוח  -מות המבוטח .

והמסמכים כאמור בסעיף קטן ( ג ) וסעיף קטן ( ד ) לעיל .

סכום פיצוי חודשי 0 -נום הפיצוי החודשי המפורט לכיסוי זה

החברה תנכה מכל תשלום בגין ני0פח זה  ,כל חוב המגיע

בדף פרטי הביטוח .

ז.

סעיף  - 2הכיסוי הביטוחי
א  .נספח זה מעניק כיסוי  ,במקרה מות המבוטח  ,לתשלום סכום
אשר ישולם בתשלומים חודשיים ובסכום כנקוב בדף פרטי
הביטוח של הפוליסה .
ב  .כיסוי ביטוחי זה ניתן תמורת הפרמיה המתייחסת לנספח
זה  ,הנקובה בדף פרטי הביטוח של הפוליסה  ,אשר תשולם
בתאריכים ובאופן המפורטים בתנאים המיוחדים לכיסויים
הביטוחיים .

סעיף  - 4ביטול תוקף הכיסוי הביטוחי
א  .בתום תקופת הביטוח לכיסוי זה  ,הנקוב בדף פרטי הביטוח .
ב  .נאשר הפרמיה לא שולמה במשך תקופת תשלום הפרמיה
הנקובה בדף פרטי הביטוח ובהתאם להוראות חוק .

לה מבעל הפוליסה  ,או המבוטח  ,או המוטב  ,על פי ני0פח
זה .

סעיף  - 5הצמדה
על  -פי

סעיף  - 3התביעה ותשלומה
א  .במות המבוטח  ,חייב בעל הפוליסה או המוטב להודיע על
כך בכתב לחברה מיד לאחר שהדבר נודע לו .
ב  .במות המבוטח לפני תום תקופת הביטוח תחל החברה
לשלם את סכום הפיצוי החודשי  ,החל מהיום הראשון
שלאחר פטירת המבוטח ועד תום תוקף נ0פח זה  ,למוטבים
אשר שמותיהם מצוינים בפוליסה .
ג  .תביעה לתשלום על פי הנספח  ,בעקבות מקרה הביטוח
כאמור לעיל  ,תימסר לחברה בכתב על גבי טופס תביעה ,
שניתן יהיה לקבלו מהחברה על  -פי דרישה ויצורפו אליו כל
המסמכים המבוקשים בו .
ד  .על בעל הפוליסה או על המוטב  ,לפי העניין  ,למסור לחברה
תוך זמן סביר  ,לאחר שנדרש לכך  ,את המידע והמסמכים
הנוספים הדרושים לחברה לבירור חבותה  ,ואם אינם
ברשותו  ,עליו לעזור לחברה  ,ככל שיוכל  ,להשיגם .
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(  ) 1התשלום החודשי הראשון
הביטוח הנקוב בדף פרטי הביטוח של הפוליסה המתייחס
נ0פח זה

הינו סכום

לנ0פח זה  ,כשהוא מוצמד לשיעור עליית המדד  ,מן המדד
היסודי הנקוב בפוליסה ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני
יום התשלום בפועל .
(  ) 2החל המוטב לקבל תשלום חודשי על  -פי נ0פח זה  ,יחושבו

עמוד  1מתוך 1

התשלומים החודשיים כדלקמן

(

(א)

עד ליום בו אושרה התביעה ( כמו בס " ק (  ) 1לעילן

(ב)

לאחר מכן ( ישתנה התשלום החודשי מדי חודש על פי
המדד כפי שהוא מפורט בתנאים הנלליים .

מנורה חברה לביטוח בע " מ

