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פרק ג'
"מטריה טופ" – ביטוח משלים לביטוח נכות בקרן פנסיה

כיסוי לביטול קיזוז קצבת הנכות על ידי קרן הפנסיה מול פיצוי חודשי מגורם ממשלתי 

פרק זה יהווה חלק בלתי נפרד של הפוליסה "מטריה טופ – ביטוח משלים לביטוח נכות בקרן פנסיה", אם צוין בדף פרטי ביטוח. 

יובהר כי ההצטרפות לביטוח לפי פרק זה מותנית בכך שבעת ההצטרפות לפרק זהביקש המבוטח לבטח את מלוא השכר המבוטח 

בקרן הפנסיה שלו במועד ההצטרפות כאמור.

סעיף 1 - הגדרות ופרשנות

1.1 הפוליסה – כהגדרתה בתנאים הכלליים.

1.2 התנאים הכלליים – התנאים הכלליים של ההפוליסה "מטריה טופ– ביטוח משלים לביטוח נכות בקרן פנסיה". 

1.3 מועד תחילת הביטוח לפרק ג' – כקבוע בדף פרטי ביטוח.

1.4 קצבה ממקור אחר – פיצוי חודשי מגורם ממשלתי, כהגדרתו בסעיף 1 לתנאים הכלליים. 

1.5 תקופת הביטוח לפרק ג' – התקופה שבין מועד תחילת הביטוח לפרק ג' ועד תום הביטוח לפי פרק זה, כקבוע להלן בסעיף 

 .6

1.6 הוראות התנאים הכלליים יחולו גם על פרק זה בשינויים המחויבים, ואולם במקרה של סתירה בין הוראות פרק זה להוראות 

התנאים הכלליים, או במקרה של הוראה ספציפית בפרק זה – יחולו הוראות פרק זה. 

סעיף 2 - הפרמיה לפרק זה

הפרמיה לפרק זה תהיה כקבוע בדף פרטי הביטוח, והיא תשולם במועדים ובתנאים כקבוע בדף פרטי הביטוח החל ממועד תחילת הביטוח לפרק 

ג' זה ועד לתום תקופת הביטוח לפרק זה, כאמור להלן בסעיף 6. 

סעיף 3 - מקרה הביטוח לפרק זה

צורף פרק זה לפוליסה יהיה מקרה הביטוח בפוליסה כמפורט להלן: 

3.1 אירע למבוטח אובדן כושר עבודה אשר קרן הפנסיה הכירה בו כבעל דרגת נכות מלאה, או כנכה בעל דרגת נכות חלקית, 

בהתאם לתקנון הקרן, והיא משלמת בגינו למבוטח קצבת נכות )להלן: "אירוע מזכה"(. 

3.2 בגין אותו אירוע מזכה הוכר המבוטח כמי שזכאי לתשלום קצבה ממקור אחר, ובשל כך הוקטן סכום קצבת הנכות, המלאה 

או חלקית, לו היה זכאי המבוטח מקרן הפנסיה, אלמלא הוכר כזכאי לקצבה ממקור אחר. 

להלן ולעיל "אובדן כושר עבודה מוחלט, או "אובדן כושר עבודה חלקי".

סעיף 4 - התחייבות החברה

4.1 בקרות מקרה הביטוח לפי פרק זה, כהגדרתו בסעיף 3 לעיל, ובהתאם להוראות התנאים הכלליים, יחולו ההוראות הבאות: 

4.1.1 פיצוי חודשי - במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט או חלקי יהיה המבוטח זכאי במשך תקופת תשלום תגמולי 

הביטוח לתשלום פיצוי חודשי בסכום שהינו ההפרש בין קצבת הנכות המלאה, במקרה של אובדן כושר עבודה 

מוחלט, או קצבת הנכות החלקית במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי, לפי הענין, לה היה זכאי המבוטח מקרן 
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הפנסיה, אלמלא הוכר כזכאי לקצבה ממקור אחר, לבין סכום קצבת הנכות המלאה או חלקית, לפי הענין, המשולם 

בפועל למבוטח על ידי הקרן. 

ביטח המבוטח את עצמו במסגרת הפוליסה רק על חלק מהשכר המבוטח בקרן הפנסיה, ישולם למבוטח פיצוי 

יחסי לפי מכפלה של האמור לעיל ביחס שבין השכר שבוטח במסגרת הפוליסה ובין השכר המבוטח בקרן הפנסיה. 

4.1.2 שחרור מתשלום פרמיה - אירע למבוטח אובדן כושר עבודה מוחלט - במשך תקופת תשלום תגמולי הביטוח 

תשוחרר הפוליסה מתשלום פרמיה אשר זמן פרעונה חל בתקופת תשלום תגמולי הביטוח, באופן שהפוליסה 

והנספחים וההרחבות הכלולים בה, אם היו, יעמדו בתוקפם )"שחרור מפרמיה"(. 

אירע למבוטח אובדן כושר עבודה חלקי, במשך תקופת תשלום תגמולי הביטוח יהיה המבוטח זכאי לשחרור חלקי 

שיהיה שווה למכפלת סכום השחרור החודשי מפרמיה שהמבוטח היה זכאי לו בגין אובדן כושר עבודה מוחלט, 

בשיעור אובדן כושר העבודה החלקי )בין 74%-25%( שנקבע למבוטח. השחרור החלקי החודשי הראשון והאחרון 

יחושבו באופן יחסי למספר הימים שנמשך אי הכושר באותו החודש. 

4.1.3 הפיצוי החודשי והשחרור מפרמיה החודשי הראשון והאחרון יחושבו באופן יחסי למספר הימים שנמשך אי הכושר 

באותו חודש. 

4.2 עד לתחילת תשלומי הפיצויים החודשים והשחרור, על המשלם לשלם את הפרמיות לפוליסה לחברה בהתאם לתנאי 

הפוליסה. עם התחלת תשלום הפיצוי החודשי תחזיר החברה למשלם את הפרמיות ששולמו לה בגין תקופה לגביה היה 

המבוטח זכאי לשחרור, אם היו כאלה, בצירוף הצמדה למדד החל מיום קבלתם בחברה ועד למועד השבתם, כאמור. 

4.3 סעיפים 5, 6, 8.3 ו – 8.4 לתנאים הכלליים לא יחולו על מקרה הביטוח לפי פרק זה.

4.4 למען הסר ספק יובהר כי במקרה ביטוח לפי פרק זה החברה לא תשלם שחרור מתשלום דמי גמולים. 

4.5 מבוטח שיתקיימו התנאים לזכאותו לתגמולי ביטוח לפי יותר מפרק אחד מהפרקים שצורפו לפוליסה זו, יהיה זכאי לתשלום 

תגמולי ביטוח לפי אחד הפרקים בלבד, הגבוה מביניהם. 

סעיף 5 - תקופת הביטוח לפרק זה 

תקופת הביטוח לפרק זה תהיה החל ממועד תחילת הביטוח לפרק ג' ועד לתום תקופת הביטוח לפרק ג' כהגדרתם לעיל, והכיסוי 

הביטוחי על פיו יפקע במועד זה. 

סעיף 6 - ביטול הכיסוי הביטוחי לפי פרק זה

המבוטח יהיה רשאי לבטל פרק זה בכל עת, ואולם יובהר כי עם ביטול פרק זה תבוטל גם הפוליסה בכללותה, על כל הכיסויים, 

הנספחים וההרחבות שצורפו אליה, זולת אם בעת הביטול כאמור נכלל בפוליסה פרק א' "כיסוי למקרה ביטוח לפי הגדרת עיסוק 

ספציפי" ו\או פרק ב' "כיסוי למקרה ביטוח שאירע בתקופת האכשרה בקרן הפנסיה בהגדרת "עיסוק סביר" ופרק א' ו\או פרק ב' 

בתוקף במועד האמור. 

סעיף 7 - תום הביטוח לפי פרק זה

הביטוח לפי פרק זה יסתיים, ופרק זה יתבטל, במוקדם מבין המועדים הבאים:

7.1 תום תקופת הביטוח של פרק זה או תום תקופת הביטוח של הפוליסה.

7.2 ביטולו של פרק זה או של הפוליסה על ידי המבוטח. 

7.3 ביטולו של פרק זה או של הפוליסה על ידי החברה, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. 




