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נספח
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שלב מורחב

מנולייף  -מנורה חברה ישראלית לביטוח חיים בע " מ ישתקרא
החברה * ) מתחייבת בזה לשלם למבוטח פיצויים חודשיים חלקיים

להלן

.

)2

פיצוים

 -שלב " ועל פי תנא ' ההרחבה  ,גובה הפיצוי התודשן יהיה בשעור

מהפיצוי החודשי הנקוב בדף פרטי הביטוח של הפוליסה  ,אם יאבד
המבוטח את כושר עבודתו באורח חלקי כתוצאה ממחלה או תאונה במשך

עי

. 1,

3%

1

( אחד ושליש אחודפן מהפיצו  ,החודשי הנקוב בדף

פרט ' הביטיח

תקופה העולה על תקופת ההמתנה כנקוב בדף פרטי הביטוח של

הפייסה .

של הפומפה  ,לכל אחוז אובדו כושר עבודה

עילה

על . 25 %

כמו כן תשתרר החברה את בעל הפוליסה מתשלום חלקי של הפרמיות
בעו הבטוח היסידי והביטוחים הנוספים שצורפו

 D ' iWNtnהלקיים :

ג הפיצויים החודשיים ' שולמו בהתאם לסעיף

(2א)

ו ( ב ) של נספח

ב שחרור מתשלום פרמיות :

אליו .

השחרור מתשלום פרמיות יהיה בכפוף לסעיף

,

3

י

( גן ( דן של נספח

" שלב "  ,אולם השחר ר מתשלום הפרמיה יהוה חלקי והוא יהיה
שויה למכפלת הפרמ  ,ה ביחס שבין הסוצוי החודש ' החלקי
המשולם בפועל  ,לבין הפיצוי החודשי המלא הנקוב בדף פרטי
הביטוח של הפוליסה .

תנאים מיוחדם של נספח זה :
)1

)3

הגבלות

א,

החברה לא תהוה אחראית על  -פי הרחבה זו  ,אם אובדן כ שר העבודה

,

ושזזו אי נושר עבודה חלקי :

החלקי הינו תוצאה ישירה או עקיפה של מקרה בו זכאי המבוטח
לפיצי על  -פי חוק הביטוח הלאומי  ,פרק ג ' ( ביטוח נפגעי עבודה ) אי

המבוטח ייחשב כבלתי כשיר תלקי לעבודה  ,אם עקב מחלה או תאינה ,
הפך המבוטח לנכה וכתוצאה מכך נשלל ממנו באופן חלק ' הכושר

כל חוק אהר

להמשן במקצוע או בעיסוק שבו עסק לפני האובדן החלקי של כושר

,

העבודה  .נמו כן נבצר ממנו באופן חלקי לעסוק בעיס ק סביר אחר

ב

שיבוא במקום .,

החברה לא תהיה אחראית על  -פי הרחבה

אירע כשג ' ל המבוטח הוה  60שנה א ,

)

,

,

 ,אם אובדן כ שר העבודה

למעלה מזה .

המתאים להשכלתו  ,הכשרתו ונסיונו וכתוצאה מכך קטנה משכורתו

מלבד השינויים הרשומים בהרחבה זו יתר תנאי נספח " שלב " נשארים
כפן

בלמעלה מ . 25 %
אובדן ששר העבודה ייקבע מבחינה רפואית .
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שהם .

גירסה

62 - 61

