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  מוות מתאונה -ביטוח נוסף נספח 
  בפרמיה קבועה (ללא מרכיב חסכון)

  

ביטוח נוסף זה כלול בפוליסה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה אם צוין ברשימת הכיסויים הביטוחיים בדף פרטי הביטוח, והוא כפוף 

  זולת אם נאמר אחרת בנספח זה. ,הלפוליס

  

  

  ופרשנות הגדרות .1

  הלן המשמעות שבצידם:בנספח זה תהיינה למונחים ל .1.1

  המגיע בקרות מקרה ביטוח. הזכאי בהתאם לתנאי נספח זה לסכום הביטוח למקרה מוות מתאונה, –מוטב 

כהגדרתה להלן, אשר אירעה במהלך תקופת הביטוח ובהיות  ,המבוטח כתוצאה מתאונה מות –לפי נספח זה מקרה הביטוח

וזאת אף אם המוות אירע לאחר תום  ,מתאריך התאונהחודשים  13וך ובתנאי שהמוות אירע בתהפוליסה ונספח זה בתוקפם, 

 תקופת הביטוח לנספח זה.

  הסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח כסכום הביטוח לביטוח נוסף זה. –סכום הביטוח למקרה מוות מתאונה 

הביטוח הן "מדד יסודי" או  צורף נספח זה לפוליסה במועד כלשהוא לאחר מועד תחילת הביטוח לפי הפוליסה, וננקבו בדף פרטי

"מדד בסיסי" והן "מדד מחושב" יהיה התשלום החודשי צמוד למדד המחירים לצרכן החל מיום תחילת הביטוח הנוסף לפי נספח זה. 

במקרה בו ננקב בדף פרטי הביטוח "מדד יסודי" או "מדד בסיסי" בלבד יהיה התשלום החודשי צמוד למדד המחירים לצרכן החל 

 ת הביטוח של הפוליסה.מיום תחיל

  לסכום הביטוח למקרה מוות מתאונה המגיע בקרות מקרה הביטוח. הזכאי בהתאם לתנאי נספח זה –מוטב לנספח זה

חוזה הביטוח אליו צורף נספח זה לרבות התנאים הכלליים לביטוח שאושרו כתוכנית ביטוח, המהווים חלק בלתי נפרד של  -פוליסה

  חוזה הביטוח.

ה גופנית שנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי בלבד, כתוצאה מאירוע פתאומי, חד פעמי ובלתי צפוי מראש, שקרה במשך חבל - תאונה 

תקופת הביטוח של נספח זה, ואשר נגרם במישרין על ידי גורם חיצוני וגלוי לעין המהוה ללא תלות בסיבה אחרת את הסיבה 

ובהר בזה כי פגיעה כתוצאה ממחלה או כתוצאה מהצטברות של היחידה הישירה והמיידית למות המבוטח. למען הסר ספק מ

פגיעות זעירות לאורך תקופה, או כתוצאה מהשפעת אלימות מילולית או כתוצאה מפגיעה פסיכולוגית או אמוציונאלית ו/או לחץ נפשי 

   לא יחשבו כ"תאונה" לפי נספח זה.

  כ"תום תקופת הביטוח" בהתייחס לביטוח נוסף זה.ביטוח  המועד הנקוב בדף פרטי – תום תקופת הביטוח לנספח זה

  המועד הנקוב בדף פרטי ביטוח כ"תחילת ביטוח" בהתייחס לביטוח נוסף זה. –תחילת ביטוח לנספח זה 

  התקופה שבין תחילת ביטוח לנספח זה, לבין בתום תקופת הביטוח לנספח זה. – תקופת הביטוח לנספח זה

מופיעות בסעיף זה, תיקבע הגדרתם בהתאם להגדרות התנאים הכלליים של  מונחים בנספח זה שההגדרות שלהם לא .1.2

  הפוליסה. 

  בכל מקרה של סתירה בין הוראות התנאים הכלליים של הפוליסה להוראות נספח זה, יחולו הוראות נספח זה. .1.3

  

  התחייבות החברה .2

ות שבתנאים הכלליים של הפוליסה ולהוראות ובכפוף לתנאים ולהורא לעיל, 1אירע מקרה הביטוח לפי נספח זה, כהגדרתו בסעיף 

  נספח זה, תשלם החברה, למוטב לנספח זה את סכום הביטוח למקרה מוות מתאונה. 

  

  הגבלת אחריות החברה .3
  :אחת מאלה נגרם במישרין או בעקיפין על ידי או עקב מותו של המבוטחזה אם  פי נספחהחברה לא תהיה אחראית ל .3.1

בין שהמבוטח שפוי ה עצמית מכוונת, או סיכון עצמי במתכוון (למעט נסיון להציל חיי אדם) נסיון להתאבדות או חבל 3.1.1
  בדעתו או לא.

  ידי המבוטח.-או שימוש בסמים עלאלכוהוליזם  3.2.2
  פלילי. השתתפות המבוטח בביצוע מעשה 3.3.3

סדירים או בלתי  –כוחות עויינים  שלאו פעולת איבה, חבלה או טרור או פעולה מלחמתית או סכסוך מזוין  מלחמה 3.4.3
המבוטח אם השתתפות בפעולות מלחמתיות או צבאיות,  ו, או פעולה על רקע לאומני או התקוממות אזרחית אסדירים

  זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי.
  שירות המבוטח בצבא, אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי. 3.5.3
  טח בכלי טייס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים.ולטיסת המבטיסת המבוטח בכלי טייס כלשהו פרט  3.6.3
בפעילות ספורט אתגרי כדוגמת צלילה תת מימית, דאיה, צניחה ופעילויות ספורט השתתפות פעילה של המבוטח  3.7.3

לעת,  אתגרי נוספות בהתאם לרשימת הפעילויות הנחשבות לפעילות ספורט אתגרי לענין סעיף זה, כפי שתהיינה מעת
 , והמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי נספח זה. www.menora.co.ilהמפורסמת באתר האינטרנט של החברה בכתובת 

             שימוש בחומרי נפץ. 3.8.3
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) החודרת  Invasive Procedureחדירתית (- . לענין זה יראו ניתוח ככל פעולה פולשניתמקרי תאונה כתוצאה מניתוחים 3.9.3
דרך רקמות ומטרתה טיפול במחלה ו/או פגיעה ו/או תיקון פגם או עיוות אצל המבוטח. במסגרת זו יראו כניתוח גם פעולות 

בדרך  םפנימייאברים  הראיתפולשניות חודרניות, כולל פעולה המתבצעת באמצעות קרן לייזר, לאבחון או לטיפול, וכן 
  ריסוק אבני כליה או מרה על ידי גלי קול. אנדוסקופית, צנתור, אנגיוגרפיה וכן 

נגרם עקב  החברה תהיה אחראית לפי פוליסה זו גם במקרה שבו מות המבוטח 3.1מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בסעיף  3.2
תאונה כתוצאה מפעילות טרור או מלחמה פסיבית, ואולם החברה לא תהיה אחראית לפי פוליסה זו אם מות המבוטח נגרם 

 כתוצאה מאחד מהמקרים הבאים : רין או בעקיפיןבמיש
השתתפותו הפעילה או המסייעת של המבוטח בכל סוג של תפקיד, בפעילות תוקפנית צבאית או משטרתית, מהפכה,  3.2.1

 התקוממות, מהומות, התפרעויות, פעילות טרור, או שביתה.
  נו בתפקיד ושוהה מחוץ למתקן בטחוני.שירותו של המבוטח בכל אחד מכוחות הביטחון, למעט כאשר אי 3.2.2
כל תוצאה של מלחמה או סכסוך מזוין, או של פעילות תוקפנית, אם נגרמו עקב פלישה או כיבוש ע"י צבא של מדינה  3.2.3

  זרה, או התרחשו במדינה אשר אינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל.
  שק גרעיני, ביולוגי או כימי.ביקוע גרעיני, היתוך גרעיני, קרינה מייננת, נ 3.2.4

  

  פרמיות .4

  הביטוח לפי נספח זה ניתן תמורת תשלום פרמיה כמפורט בדף פרטי ביטוח .  4.1

  תהיה צמודה למדד ותשולם בתוספת הפרשי הצמדה. הפרמיה 4.2

  מועדי תשלום הפרמיה עבור נספח זה הינם המועדים בהם משולמת הפרמיה בהתאם לתנאי הפוליסה 4.3

  

 מוטבים  .5

 בקרות מקרה הביטוח יהיה המוטב לנספח זה מי שבעל הפוליסה או המבוטח, אם הוא הוסמך ע"י בעל הפוליסה לקבוע את המוטב, 5.1

קבע כמוטב לנספח זה בהצעת הביטוח או בהודעה אחרונה בכתב לשינוי מוטב שנחתמה על ידי בעל הפוליסה, התקבלה בחברה 

  רה הביטוח.ונרשמה על ידה בפוליסה לפני שאירע מק

רשאי לקבוע יותר ממוטב אחד לנספח זה, וכן לקבוע את חלקו היחסי  בעל הפוליסה או המבוטח אם הוסמך לקבוע מוטבים כאמור, 5.2

של כל מוטב. נקבעו מספר מוטבים ללא קביעת חלקם היחסי בסכום הביטוח למקרה מוות מתאונה, יחולק סכום הביטוח בחלוקה 

  שווה בין המוטבים.

לא קבע בעל הפוליסה או המבוטח, אם הוסמך לקבוע מוטבים כאמור, מוטב לנספח זה, וקבע מוטב למקרה פטירה בפוליסה, יהיה  5.3

  המוטב לנספח זה מי שנקבע כמוטב בפוליסה, ויחולו הוראות הפוליסה. 

החוקיים של המבוטח, בהתאם לצו  היורשים יהיו המוטבים לנספח זה ,.5.3עיף לא נקבע מוטב לנספח זה ולפוליסה, כאמור בס 5.4

  מסומכת. ירושה או צו קיום צוואה שניתנו ע"י ערכאה שיפוטית

בשום מקרה לא יהיה "בעל הפוליסה" או המבוטח, אם הוסמך לקבוע מוטבים, זכאי לקבוע מוטב בלתי חוזר, או לשנות קביעה  5.5
  תב של החברה.של מוטב למוטב בלתי חוזר, אלא אם יקבל לכך מראש את הסכמתה בכ

שילמה החברה את סכום הביטוח למקרה מוות מתאונה, כולו או חלקו, המגיע למוטב הרשום בפוליסה, בטרם נרשם בה אחר  5.6

ידי בית המשפט, המורה על -פי צוואתו המאושרת על-פי הוראה בכתב בחתימת "בעל הפוליסה" ובין על-כמוטב במקומו, בין על

ררת מכל חבות כלפי אותו אחד וכלפי "בעל הפוליסה", עזבונו וכל מי שיבוא במקומו בגין הסכום תשלום לאחר, תהא החברה משוח

  ששולם כאמור.

  

  

  ביטול הנספח .6

  הבאים:אירועים בקרות אחד מה פקענספח זה יהביטוח הנוסף לפי תוקפו של 
  והכל בכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח.או ביטול נספח זה ע"י בעל הפוליסה או ע"י החברה,  בכל מקרה של ביטול הפוליסה 6.1
  במועד תום תקופת הביטוח לנספח זה 6.2
  בהתאם לתנאי הפוליסה פוליסה לפוליסה מוקפאתעם המרת ה 6.3
  עם משיכת מלוא החיסכון המצטבר מהפוליסה ככול שהיה כזה, בהתאם לתנאי הפוליסה. 6.4
 תשלום מלוא סכום הביטוח לנספח זה.עם  6.5

  

  


