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הרחבת התוכנית הבסיסית להגדרת עיסוק ספציפי
הרחבה זו נכללת בתוכנית הבסיסית "טופ לעתיד  -שחרור" ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה ,אם צוינה בדף פרטי הביטוח.
סעיף  - 1הגדרות ופרשנות
 1.1התוכנית הבסיסית – תוכנית לביטוח אובדן כושר עבודה "טופ לעתיד  -שחרור".
 1.2הוראות התוכנית הבסיסית יחולו גם על הרחבה זו בשינויים המחויבים ,ואולם במקרה של סתירה בין הוראות הרחבה זו
להוראות התוכנית הבסיסית ,או במקרה של הוראה ספציפית בהרחבה זו – יחולו הוראות ההרחבה.
 1.3בכל מקום שבו מופיע בתוכנית הבסיסית המינוח "עיסוק סביר" יבוא במקומו "עיסוק ספציפי" ,כהגדרתו להלן בסעיף .3

סעיף  - 2תקופת הביטוח להרחבה זו
 2.1מועד תחילת הביטוח להרחבה זו יהיה כקבוע בדף פרטי הביטוח.
 2.2תקופת הביטוח להרחבה זו תימשך עד תום תקופת הביטוח של התוכנית הבסיסית ,זולת אם בדף פרטי הביטוח נקבעה
תקופת ביטוח קצרה יותר להרחבה זו ,בהתאם לאמור להלן בסעיף .2.3
 2.3יובהר כי החברה רשאית לקבוע להרחבה זו תום תקופת ביטוח מוקדם יותר מתום תקופת הביטוח של התוכנית הבסיסית
למקצועות מסוימים ,אם לפי נתונים אקטואריים או סטטיסטיים לא ניתן לבטח את העוסק בהם לפי הגדרת עיסוק ספציפי
בשל מקרה ביטוח שיארע לאחר גיל מסוים ,ואולם אם מקרה הביטוח לפי הרחבה זו אירע בעת שהיא היתה בתוקף ,תקופת
השחרור תהיה בהתאם לתקופת השחרור כהגדרתה בתוכנית הבסיסית ,ולא בהתאם לתום תקופת הביטוח להרחבה זו,
והשחרור ישתלם לפי הגדרת מקרה הביטוח בהרחבה זו ,גם לאחר תום תקופת הביטוח של הרחבה זו ,אם מועד זה חל לפני
תום תקופת השחרור ,כהגדרתה בתוכנית הבסיסית.

סעיף  - 3הגדרת מקרה הביטוח של אובדן כושר עבודה מוחלט
כל עוד הרחבה זו בתוקף ,במקום סעיף  4.1לתוכנית הבסיסית יבוא:
"מקרה הביטוח לפי כיסוי ביטוחי זה":
המבוטח ייחשב כבלתי -כשיר לעבודה באופן מוחלט לצורך כיסוי ביטוחי זה בלבד ,אם עקב תאונה או מחלה נשלל ממנו במהלך
תקופת הביטוח לתקופה העולה על תקופת ההמתנה ,באופן זמני או קבוע ,כושר העבודה בשיעור של  75%לפחות ,לעסוק בעיסוק
שבו עסק עד לפני קרות מקרה הביטוח ובמעמד שבו היה עד לפני קרות מקרה הביטוח (להלן" :עיסוק ספציפי") .להלן " -אובדן
מוחלט של כושר העבודה"
לעניין זה –
"לפני קרות מקרה הביטוח"  -תקופה שלא תעלה על  12חודשים לפני קרות מקרה הביטוח ,ואם שינה המבוטח את עיסוקו עקב
המחלה או התאונה שגרמו למקרה הביטוח – תקופה שלא תעלה על  12חודשים לפני קרות המחלה או התאונה כאמור.
"מעמד" – שכיר או עצמאי.
סעיף  - 4הגדרת מקרה הביטוח של אובדן כושר עבודה חלקי
כל עוד הרחבה זו בתוקף ,במקום סעיף  5.1לתוכנית הבסיסית יבוא:
"מקרה הביטוח לפי כיסוי ביטוחי זה":
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המבוטח ייחשב כבלתי -כשיר לעבודה באופן חלקי ,אם עקב תאונה או מחלה נשלל ממנו במהלך תקופת הביטוח לתקופה העולה
על תקופת ההמתנה ,באופן זמני או קבוע ,כושר העבודה ,בשיעור של  ,25%-74%לעסוק בעיסוק שבו עסק עד לפני קרות מקרה
הביטוח ,ובמעמד שבו היה עד לפני קרות מקרה הביטוח (להלן" :עיסוק ספציפי") .להלן " -אובדן חלקי של כושר העבודה"
לעניין זה –
"לפני קרות מקרה הביטוח"  -תקופה שלא תעלה על  12חודשים לפני קרות מקרה הביטוח ,ואם שינה המבוטח את עיסוקו עקב
המחלה או התאונה שגרמו למקרה הביטוח – תקופה שלא תעלה על  12חודשים לפני קרות המחלה או התאונה כאמור.
"מעמד" – שכיר או עצמאי.
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