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  רצף הכנסה
  

  נספח ביטוח חיים נוסף לתשלום חודשי  במקרה פטירה
  

  בפרמיה משתנה (ללא מרכיב חיסכון)
  

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

  הפוליסה, זולת אם נאמר אחרת בנספח זה.

  
  
  הגדרות ופרשנות – 1יף סע

  

 :להלן כמפורט לצדו המשמעות המופיעה הבאים מהמונחים אחד לכל תהיה זה בפרק 1.1

  הזכאי, בהתאם לתנאי נספח זה, לתשלומים החודשיים המגיעים בקרות מקרה ביטוח לפי נספח זה.    - מוטב 

ובתנאי שהמוות אירע בהיות הפוליסה ונספח זה בתוקפם  המבוטח לפני תום תקופת הביטוח לנספח זה מות לפי נספח זה-  הביטוח מקרה

  המלא.

הסכום הנקוב כסכום הביטוח  ב"דף פרטי הביטוח", שישולם למוטב בקרות מקרה הביטוח, כתשלום חודשי בתקופת   -התשלום החודשי   

 לנספח זה. 2התשלום החודשי בהתאם להוראות סעיף 

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

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

ם החודשי צמוד למדד המחירים לצרכן החל מיום תחילת הביטוח ננקב בדף פרטי הביטוח "מדד יסודי" או "מדד בסיסי" בלבד יהיה התשלו

 של הפוליסה.

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

  הביטוח.

פת הביטוח, שבמהלכה יהיה המוטב זכאי לתשלום חודשי, התקופה שממועד פטירת המבוטח ועד תום תקו – תקופת התשלום החודשי

 .נספח זה בהתאם לתנאי

  כקבוע בדף פרטי  ביטוח בהתייחס לביטוח נוסף זה. – תום תקופת הביטוח לנספח זה

  כקבוע בדף פרטי ביטוח  בהתייחס לביטוח נוסף זה.– תחילת  ביטוח לנספח זה

  יעות בסעיף זה, תיקבע הגדרתם בהתאם להגדרות התנאים הכלליים של הפוליסה.מונחים בנספח זה שההגדרות עבורן לא מופ  1.2

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

  
  התחייבות החברה - 2סעיף 

ובכפוף לתנאים ולהוראות שבתנאים הכלליים של הפוליסה ולהוראות   לעיל, 1אירע מקרה הביטוח לפי נספח זה, כהגדרתו בסעיף   2.1

נספח זה, תשלם החברה למוטב את התשלום החודשי מידי חודש במשך תקופת התשלום החודשי. יובהר כי החודש הראשון בגינו 

  ישולם תשלום חודשי יהיה חודש פטירת המבוטח. 

יה התשלום החודשי הנקוב בדף פרטי הביטוח בתוספת הפרשי הצמדה למדד בין סכום התשלום החודשי שישולם למוטב מידי חודש יה 2.2

החל מהמדד הידוע ביום תחילת  –המדד הבסיסי הנקוב בדף פרטי הביטוח, ואם צורף נספח זה לפוליסה לאחר מועד תחילת הביטוח 

  הביטוח לפי נספח זה,  לבין המדד  שפורסם לאחרונה לפני מועד כל תשלום חודשי

  תנכה מהתשלומים החודשיים סכומים שהיא חייבת בניכויים במקור לפי כל דין. החברה 2.3

יום מהיום שנמסרו לה המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותה כאמור בסעיף  30החברה תשלם את התשלום החודשי הראשון  תוך  2.4

  שלום החודשי, לא יאוחר מהעשירי לכל חודש.להלן., לאחר מכן ישולם התשלום החודשי מידי חודש בחודשו, עד לתום תקופת הת  8.3

החודשים שלפני תום תקופת הביטוח, תשלם  12הרי אם אירע מקרה הביטוח במהלך  2.1מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בסעיף  2.5

תשלומים חודשיים, וזאת גם אם חלק מתשלומים חודשיים אלה ישולמו לאחר תום תקופת התשלום החודשי  12החברה למוטב 

 לנספח זה. 1כהגדרתה בסעיף 

 

 ים והגבלות לחבות החברהחריג - 3סעיף 
החברה תהיה פטורה מתשלום סכום הביטוח למקרה מוות אם מות המבוטח נגרם עקב התאבדות תוך שנה מיום תחילת הביטוח 

   לנספח זה , או מיום חידוש הפוליסה או הנספח לאחר שבוטלו, לפי המאוחר מביניהם.

 

 פרמיות - 4סעיף 

ותשולם בתוספת הפרשי הפרמיה  תהיה צמודה למדד פרמיה כמפורט בדף פרטי ביטוח .  הביטוח לפי נספח זה ניתן תמורת תשלום 4.1 
  .במועדים ובסכומים כנקוב בדף פרטי הביטוח שנה מדי תשתנהוהיא , הצמדה

  .מועדי תשלום הפרמיה עבור נספח זה הינם המועדים בהם משולמת הפרמיה בהתאם לתנאי הפוליסה 4.2 

  

 מוטבים  - 5סעיף 
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קרות מקרה הביטוח יהיה המוטב לנספח זה מי שבעל הפוליסה או המבוטח, אם הוא הוסמך ע"י בעל הפוליסה לקבוע את המוטב,   ב 5.1

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

  .ביטוחעל ידה בפוליסה לפני שאירע מקרה ה
בעל הפוליסה או המבוטח אם הוסמך לקבוע מוטבים כאמור,  רשאי לקבוע יותר ממוטב אחד לנספח זה, וכן לקבוע את חלקו היחסי של  5.2

כל מוטב לנספח זה. נקבעו מספר מוטבים לנספח זה ללא קביעת חלקם היחסי בתשלום החודשי, יחולק התשלום החודשי בחלוקה שווה בין 

  ח זה.המוטבים לנספ

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. 

רשים החוקיים של המבוטח, בהתאם לצו ירושה או צו קיום , יהיו המוטבים היו  5.1עיף לא נקבע מוטב לנספח זה ולפוליסה, כאמור בס 5.4

  צוואה שניתנו ע"י ערכאה שיפוטית מוסמכת.

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

למה החברה את התשלומים החודשיים, כולם או חלקם, המגיעים למוטב לנספח זה הרשום בפוליסה, בטרם נרשם בה אחר כמוטב שי 5.6

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

  תו אחד וכלפי "בעל הפוליסה", עזבונו וכל מי שיבוא במקומו בגין הסכום ששולם כאמור. החברה משוחררת מכל חבות כלפי או

  

  ביטול הנספח - 6סעיף 

          הבאים: תוקפו של הביטוח הנוסף לפי נספח זה יפקע בקרות אחד מהאירועים

הוראות חוק תנאי הפוליסה וכל בכפוף לבכל מקרה של ביטול הפוליסה או ביטול נספח זה ע"י בעל הפוליסה או ע"י החברה, וה 6.1
  חוזה הביטוח.

  .במועד תום תקופת הביטוח לנספח זה 6.2
  .בהתאם לתנאי הפוליסה עם המרת הפוליסה לפוליסה מוקפאת 6.3
  עם משיכת מלוא החיסכון המצטבר מהפוליסה ככול שהיה כזה, בהתאם לתנאי הפוליסה. 6.4
  לפי נספח זה.תשלום מלוא התשלומים החודשיים המגיעים למוטב  6.5

  

  

  

  

  


