
  113נספח 

  2מתוך  1עמוד 

  נכות רגילה -ביטוח נוסף 
הוסכם בזה על יסוד ההצעה לביטוח חיים, ההודעות האחרות 
של המבוטח ושל בעל הפוליסה, ועל יסוד ההצעה לסידור כיסוי 
נוסף זה שכולן מהוות חלק בלתי נפרד ממנו, ובתנאי מפורש 
שהפרמיות שולמו כסדרן ובמועדן לחברה, לשלם למבוטח את 

דף פרטי הביטוח המתייחס לנספח זה, סכום הביטוח המופיע ב
במקרה נכות הגורמת לאיבוד מוחלט של כושר העבודה של 
המבוטח, בהתאם לתנאים המיוחדים לכיסוי זה המפורטים 

  להלן.
פי נספח זה יתבטל הביטוח -עם תשלום סכום הביטוח על

היסודי או הנוסף שהורחב במסגרת כיסוי זה, והחברה תהיה 
  לפיו.פטורה מכל התחייבות 

  
  הגדרות - 1סעיף 

המבוטח ייחשב כנכה אם מסיבה של תאונה או  –נכות רגילה 
מחלה, שארעה תוך התקופה בה היו הפוליסה ונספח זה בתוקף, 
נשלל מהמבוטח באופן מוחלט ותמידי הכושר לעסוק במקצועו 
או בעיסוק שבו עסק סמוך לקרות הנכות, ועקב כך נבצר ממנו 

סוק בעיסוק אחר. נכות זו תיחשב באופן מוחלט ותמידי לע
  כתמידית אם קיימת והתקיימה לפחות שישה חודשים רצופים.

  
  התחייבות החברה - 2סעיף 

החברה תשלם למבוטח אשר שמו מצוין בפוליסה את סכום 
הביטוח הנקוב בדף פרטי הביטוח של הפוליסה, במקרה של 
ה נכות רגילה, כפי שהיא מוגדרת בנספח זה, ובהיות הפוליס

בתוקפה המלא. תוקף הפוליסה יפוג לגבי אותו סכום שאושר 
לתשלום לפי נספח זה, והפוליסה תישאר בתוקף רק לגבי 
ההפרש שבין סכום הביטוח הבסיסי והסכום ששולם לפי 

  הרחבה זו.
  

  הגבלת אחריות החברה - 3סעיף 
החברה לא תהיה אחראית לכיסוי נוסף זה אם מקרה הנכות 

  ידי או עקב :-עקיפין עלנגרם במישרין או ב
פציעה עצמית מכוונת, או נסיון להתאבדות, בין שהמבוטח   א.

  שפוי בדעתו או לא.
  ידי המבוטח.-שכרון, שכרות או שימוש בסמים על  ב.
  פעולה פלילית בה השתתף המבוטח.  ג.

סדירים    –מלחמה או פעולה מלחמתית של כוחות עוינים   ד.
  או בלתי סדירים.

או טרור מכל סוג שהוא, אם זכאי המבוטח  פעולת חבלה  ה.
  לפיצויים מגורם ממשלתי.

טיסת המבוטח בכלי טייס כלשהו פרט לטיסת המבוטח   ו.
  בכלי טייס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים.

מימית,  –השתתפות פעילה של המבוטח בצלילה תת   ז.
  בדאייה או בגלשן, בצניחה, בצייד.

  שימוש בחומרי נפץ.  ח.

  סיכון עצמי במתכוון, פרט להגנה עצמית והצלת  נפשות.  ט.
  מקרי תאונה כתוצאה מניתוחים, כולל ניתוחים קלים.  י.
  

  שינוי מקצוע או עיסוק  - 4סעיף 
המקצוע או העיסוק של המבוטח, כפי שהצהיר עליהם בעת   א.

עריכת הביטוח משמשים יסוד לכיסוי נוסף זה, ונחשבים 
  כמהותיים לעניינו.

המבוטח יודיע לחברה מיד על כל שינוי במקצועו או   ב.
בעיסוקו, וכן על כל תחביב שהחל לעסוק בו, ואשר יש בו 

  משום סיכון לחייו או לבריאותו.
החברה תהיה רשאית לבטל כיסוי נוסף זה בכל מקרה של   ג.

שינוי כאמור, אלא אם כן נמסרה לה הודעה על כך והחברה 
- ה לפי התנאים שנקבעו עלהסכימה להמשיך כיסוי נוסף ז

  ידה.
שינה המבוטח את מקצועו למסוכן יותר, תוקטן חבות   ד.

החברה באופן יחסי. שינה המבוטח מקצועו למסוכן פחות 
משהיה בעת עריכת הביטוח הוא יהיה זכאי להחזר פרמיה 

  ממועד השינוי או 
  ההודעה של המבוטח או מעת שנודע לחברה, לפי המאוחר.      
  
  

  התביעה ותשלומה - 5סעיף 
בעל הפוליסה או המוטב חייב למסור לחברה הודעה בכתב   א.

על מקרה הנכות, כאמור לעיל, מיד לאחר שהדבר נודע לו. 
התביעה תמסר לחברה על גבי טופס תביעה, שניתן יהיה 

פי דרישה, ויצורפו אליו כל המסמכים -לקבל מהחברה על
  המבוקשים בו.

, לפי הענין, למסור לחברה תוך על בעל הפוליסה או המוטב  ב.
זמן סביר, לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים 
הנוספים הדרושים לחברה לברור חבותה, ואם אינם 

  ברשותו, עליו לעזור לחברה, ככל שיוכל, להשיגם.
פי -החברה תגיע להחלטה אם לשלם את הסכום המגיע על  ג.

הפך חודשים מיום ש 6הפוליסה במקרה נכות רגילה תוך 
 6אפשר לקבוע בתוך -פי ההגדרה לעיל. אם אי-לנכה, על

חודשים שהנכות היא מוחלטת ותמידית, רשאית החברה 
לדחות את ההחלטה לשנתיים מיום הגשת התביעה לחברה. 
- אולם אם יוכיח המבוטח במשך תקופה זו כי הפך לנכה על

  פי ההגדרה בנספח זה, ישולם סכום הביטוח מיד.
ידי החברה על אישור התביעה, -רה הודעה עלכל עוד לא נמס  ד.

חייב בעל הפוליסה לשלם את כל הפרמיות כמפורט 
בפוליסה. במקרה של אישור התביעה תחזיר החברה את 
הפרמיות ששולמו מיום הגשת התביעה בכתב, למעט 

החודשים שחלפו מיום שהפך  6הפרמיות ששולמו בגין 
  פי נספח זה.-המבוטח לנכה על

  
  בוררות - 6סעיף 

כל חילוקי דעות שיתעוררו בקשר לנספח זה יימסרו להכרעת 
בורר יחיד תוך חודש ימים מיום מסירת ההחלטה של החברה 
לידי בעל הפוליסה, או המבוטח. אם בעל הפוליסה והחברה לא 

ידי המפקח על -יבואו לידי הסכמה בדבר בורר, ימונה הבורר על
  הביטוח.

  
  פחביטול הנס - 7סעיף 

  תוקפו של נספח זה יבוטל בקרות אחד מהמקרים הבאים :  א.
  בכל מקרה של ביטול הפוליסה מסיבה כלשהי.  )1(
  שנה. 65בגמר שנת הביטוח שבה מלאו למבוטח   )2(
  עם המרת הביטוח היסודי לביטוח מסולק.  )3(

אם לא שולמה במועד פרמיה כלשהי על חשבון הפוליסה   ב.
זה והביטוח הכלול בו בהתאם או נספח זה, יבוטלו נספח 

  .1981  -לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 
ביטול נספח זה, או גמר תוקפו, לא יקנו לבעל הפוליסה   ג.

שום זכות להחזר הפרמיות ששולמו על חשבון נספח זה עד 
  לתאריך הביטול.

  
  תנאי הצמדה והשקעות - 8סעיף 

פי נספח זה לא יושפעו  -הסכומים המגיעים למוטב על  א.
מהוראות סעיף "חישוב בונוס מצטבר" בפוליסה, אלא 

  פי האמור בנספח זה בלבד.-יקבעו על
פי נספח זה, הינו סכום הביטוח הנקוב -סכום הביטוח, על  ב.

בדף פרטי הביטוח של הפוליסה, והמתייחס לנספח זה, 
כשהוא מוצמד לשיעור עליית המדד היסודי הנקוב בפוליסה 

  פני יום התשלום.ועד המדד שפורסם לאחרונה ל
הפרמיה שתשולם לחברה תחושב כדלקמן : הפרמיה שעל   ג.

בעל הפוליסה לשלם תשולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד 
בין המדד הבסיסי הנקוב בפוליסה לבין המדד הידוע ביום 
ביצוע כל תשלום בפועל. לענין זה, יום ביצוע התשלום הוא 

המועד בו המאוחר מבין אלה : המועד הנקוב בהמחאה או 
פי -הגיעה ההמחאה למשרדי החברה. במקרה של תשלום על

העברה בנקאית לזכות חשבון החברה יחשב יום זיכוי 
חשבון החברה בבנק כיום ביצוע התשלום בפועל. מועד 

פי קביעת החברה, -גביית הפרמיה בשרות שיקים יהיה, על
הימים האחרונים של  4 -בחודש או ב-15ל  1בימים שבין 

  החודש.
פי נספח הביטוח היסודי של -אם תקבע "תוספת פרמיה" על  ד.

הפוליסה, לא תחול ה"תוספת לפרמיה" לגבי הפרמיה של 
  פי נספח זה.-הכיסוי על
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  גילוי נאות  

  נכות רגילה -ביטוח נוסף 
  

  כללי
  שם הפוליסה

  " ביטוח נוסף נכות רגילה"
  הכיסויים בפוליסה

ותמידי, או  כיסוי למקרה שהמבוטח הפך נכה מוחלט
  נכה חלקי ותמידי עקב תאונה.

  משך תקופת הביטוח 
עד תום תקופת הביטוח אליו משתייך כיסוי זה אך לא 

  .65יותר מגיל 
  תנאים לחידוש אוטומטי

  אין
  תקופת אכשרה

  אין
  תקופת המתנה 

  חודשים. 6
  השתתפות עצמית

  אין

  שינוי תנאים
  במהלך תקופת הביטוחשינוי תנאי הפוליסה 

  נוי בתנאי הפוליסהאין שי

  פרמיות
  גובה הפרמיה

  כמפורט בדף פרטי הביטוח
  מבנה הפרמיה
  פרמיה קבועה

  שינוי הפרמיה במהלך תקופת הביטוח
  אין שינוי בתנאי הפוליסה.

  תנאי ביטול
  ביטול ע"י המבוטח 

בכל עת בהודעה בכתב של המבוטח למבטח, 
הביטול יכנס לתוקף עם קבלת ההודעה בחברה. 

  רמיה.אין החזר פ
  ביטול ע"י המבטח

במקרה של אי תשלום פרמיה, בהתאם להוראות 
  החוק

  חריגים
  החרגה בגין מצב רפואי קיים

מצב רפואי עליו הצהיר המבוטח בעת קבלתו 
לביטוח והמבטח הודיע למבוטח כי לא יהיה 
אחראי, בעקיפין או במישרין, לתשלום דמי 
הביטוח , בגין המצב הרפואי. פירוט הכיסויים 

מוחרגים בגין מצב רפואי קיים : כמצוין בדף ה
  פרטי הביטוח.

  סייגים לחבות המבטח
  הגבלת אחריות החברה, בתנאי הביטוח – 3סעיף 

  ריכוז הכיסויים בפוליסה 
  כיסוי לזמן המילואים

  יש כיסוי ,פרט למלחמה או פעולת מלחמה .
  כיסוי לפעולת טרור

  אין כיסוי
  שחרור מתשלום פרמיה

  אין
  

  ו השתתפות בתשלומי הביטוחקיזוז א
  אין

  קביעת נכות צמיתה
חודשים מיום שהפך לנכה ייקבע האם הנכות  6לאחר 

  תמידית.
  אופן קביעת אחוז הנכות

  אין
  
  
 
  


