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בשוח נוסף  -נכות רגילה

שינוי מקצוע או עיסוק

הוסכם בזה על יסוד ההצעה לביטוח חיים  ,ההודעות האחרות של המבוטח
של בעל הפוליסה  ,ועל יסוד ההצעה לסיד ר נ ' 0ו ' נ סף זה שכולן מהאת חלק
~בלתי נפרד ממנו  ,ובתנאי מפורש שהפרמיות שולמן כסדרן במועדן לחברה ,
~
הביטוח המתייחס
לשלם למבוטח את סכום הביטוח המופיע בדף פרט '

,

,

א.

המקצוע או העסוק של המבוטח  ,כפ ' שהצהיר עליהם בעת עריכת
הביטוח משמשים יסוד לכיסוי נוסף זה  ,ונחשב ' ם כמהותיים לעניינו .

לנספח זה  ,במקרה נכות הגורמת לאיבוד מוחלט של כושר העבודה של
המבוטח  ,בהתאם לתנאים המיוחדים לכיסוי זה המפורטים להלן .

ב.

עם תשלום סכום הביטש על  -פי נספח זה יתבטל הביטוח היסודי או
הנוסף שהורחב במסגרת כיסוי זה  ,והחברה תהיה פטורה מכל
התחייבות לפיו .

המגוטח יודיע לחברה מ ' ד על גל שינוי במקצועו או בעיסוקו  ,וגן
על כל תחביב שהחל לעסוק בו  ,ואשר יש בו משק סיכון לחייו או
לבריאותו .

ג.

החברה תהיה רשאית לבטל כיסוי נוסף זה נכל מקרה של שינוי
כאמור  ,אלא אם כן נמסרה לה הודעה על כך והחברה המנימה
להמשיך כיסוי נוסף זה לפן התנאים שנקבעו על-ידה.

ד.

שינה המבוטח את מקצועו למסוכן יותר  ,תוקטן חבות החברה באופן
יחס  .,שינה המבוטח מקצועו למסוכן פחות משתה בעת עריכת הביטוח

.1

הגדרות
נכות רגילה  -המבוטח ייחשב כנכה אם מסיבה של תאונה או מחלה ,
שארעה תוך התקופה בה ה ' ו הפול  ,סה ונספח זה בתוקף  ,נשלל מהמבוטח
באופן מוחלט ותמידי הכושר לעסוק במקצועו או בעיסוק שבו עסק סמוך
לקרות הנכות  ,ועקב כך נבצר ממנו באופן ישתלט ותמידי לעסוק בעיסוק
אחר  .נכות זו תיחשב כתמידית אם קיימת והתלימה לפחות שישה חודש ' ם
רצופים .

 . 2התחייבות

הוא יהיה זכאי להחזר פרמיה ממועד השינוי או ההודעה של המבוטח
א מעת שנודע לחברה  ,לפן המאוחר .

,

ההיביעה
א

,

החברה

החברה תשלם למבוטח אשר שמו מצויין בפוליסה את סכום הביטוח הנקוב
בדף פרטי הביטוח של הפולסה  ,במקרה של נכות רג ' לה  ,כפי שהיא הגדרות
בנספח זה  ,ובהיות הפוליסה בתוקפה הסלא  .תוקף הפוליסה יפח לגת אותו
סכום שאושר לתשלום לפי נספח זה  ,וה19לן0ה תישאר בתוקף רק לגבי
ההפרש שבין סכום הביטוח הבסיסי  alJonlששולם לפי הרחבה זו .

ב.

הגבלת אחריות החברה

ג.

ותשלומה

בעל הפוליסה או המוסב חייב למסור לחברה הודעה בכתב על
מקרה הנכות  ,כאמור לעיל  ,מיד לאחר שהדבר נודע לו .
התביעה תמסר לחברה על גבי טופס תביעה  ,שניתן פי לקבל
מהחברה על  -פי דרישה  ,ויצורפו אליו כל המסמכים המבוקשים בו .
על בעל הפוליסה או המוטב  ,לפי הענין  ,למסור לחברה תוך זמן
סביר  ,לאחר שנדרש לכך  ,את המידע והמטמטם הנוטפים

הדרושים לחברה לברור חבותה  ,ואם אינם

ברשותו  ,עליו לעזור

לחברה  ,ככל שיוכל  ,להשיגם .

.3

החברה תגיע להחלטה אם לשלם את הסכום המגיע על  -פי
הפוליסה במקרה נכות רגילה תוך  6חודשים מיום שהפך
על  -פי ההגדרה לעיל  .אם אן  -אפשר לקבוע בתוך  6חודשים
שהנכות היא מוחלטת ותמידית  ,רשאית החברה לדחות את
ההחלטה לשנתיים מיום הגשת התביעה לחברה  .אולם אם יוכיח
המבוטח במשך תקופה זו כן הפך לנכה על  -פי ההגדרה בנספח
זה  ,ישולם סכום הביטוח מיד .
לנכה ,

החברה לא תהיה אחראית לניסוי נוסף זה אם מקרה הננות נגרם
במישרין או בעקיפין על  -ידי או עקב:

א.

פציעה עצמית מנוונת  ,או נסיון להתאבחת ,בין שהמבוטח שפוי בדעתו
או לא ,
שכרון  ,שכרות או  wiwwבסמים

ב.

על -ידי המבוטח .

ד

המבוטח .

ג.

פעולה פלילית בה השתתף

ד.

מלחמה או פעולה מלחמתית של כוחות עדינים  -סדירים או בלתי
סדירים .

ה.

פעולת חבלה או טרור מכל סם שהוא  ,אם זנאי המבוטח לפיצויים
מגורם ממשלתי .

ו.

.

בוררות

נל חילוקי דעות שיתעוררו בקשר לנספח זה ' ימסרו להכרעת בורר יחיד תוך
חודש ימים מיום מסירת ההחלטה של החברה לידי בעל
המבוטח  .אם בעל הפוליסה והחברה לא ' גואו לידי הסכמה בדבר בורר  ,ומונה
הבורר על  -ידי המפקח על הביטוח .

הפוליסה  ,או

השתתפות פעילה של המבוטח בצלילה תת  -מימית ,בדאייה או
בגלשן  ,בצניחה  ,בצייד.

ביטול הנספח

נסץ .

ח.

ט.

סיכון עצמי במתנוון  ,פרט להגנה עצמית והצלת

מרקס

,

מסעים.

שימוש בחומרי

י.

של אישור התביעה תחזיר החברה את הפרמיות ששולמו מום
הגשת התביעה בכתב  ,למעט הפרמי ת ששולמו בגין  6החודשים
שחלפו מיום שהפך המבוטח לנכה על  -פי נספח זה .

טיסת המבוטח בנלי טייס כלשהו פרט לטיסת המשטח בכלי טייס
אזרחי בעל תעודת נשורות להובלת

ז.

,

כל עוד לא נמסרה הודעה על  -ידי החברה על אישור התביעה  ,חייב
בעל הפוליסה לשלם את כל הפרמיות כמפורט בפוליסה  .בנוקרה

מקרי תאונה נתוצאה מניתוחים  ,גולל ניתוחים
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א.

נפשות.

תוקפו של נספח זה יבוטל בקרות אחד מהמקרים הבאים :
( ו)

קלים .
גויסה

61 - 62

בגל מקרה של ביטול הפוליסה מסיבה

כלשהי .

סונורה חברה לביטוח בע " מ

שמנירה
() 2

()3

ב.

נספח

בגמר שנת הביטות שבה מלאו למבוטח
עם המרת היטוח ה ' 0ודי לביטוח

65

שנה .

ב.

סכום הביטוח  ,על  -פי נספח זה  ,הינו סכום המטוח הנקוב בדף פרטי
הביטיח של הפוליסה  ,והמתייחס לנספח זה  ,כשהוא מוצמד לשיעור עלית
המדד  ( ,ק המדד היסוד הנקוב בפיסה ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני
 Qlrהתשלום .

ג.

הפרמיה שתשולם לחברה תחושב כדלקמן :

מסולק .

אם לא שימה במועד פרמיה כלשהי על חשבון הפוליסה או נספח
זה  ,יבוטלו נספח זה והביטוח הכלי בו בהתאם לחוק תוזה הביטוח
התשמ " א . 1981 -

הפרמיה שעל בעל הפוליסה לשלם תשולם בתוספת הפרשי הצמדה
למדד בין המדד הבסיסן הנקוב בפוליסה לבין המדד הידוע תום ביצוע

ביטול נספח זה  ,או גמר תוקפנו לא יקנו לבעל הפוליסה  Qlwזכות

כל תשלום בפועל  .לענין זה  ,יום ביצוע התשלום הוא המאוחר מבין אלה :

להתזר הפרמיות ששולמו על חשבון נספח זה עד לתארין הביטול .

המועד הנקוב בהמחאה או המועד בו הגיעה ההמחאה למשרדי החברה .
במקרה של תשלום על  -פו העברה בנקאית לזכות חשבון החברה ייחשב
יום חכוי חשבון החברה בבנק כיום ביצוע התשלום בפועל  .מועד גביית

תנאי הצמדה והשקעות

א.

הפרמיה בשרות שיקים יהיה  ,על  -פ קביעת החברה  ,ממים שבין
בחודש או ב  4 -הימים האחרונים של החודש .

 1ל 15 -

הסכומים המגיעים למוטב על  -פי נספח זה לא יושפעו מהוראות n~vo
" חישוב בונוס מצטבר " בפוליסה  ,אלא יקבעו על  -פי האמור בנספח זה
בלבד .

מרקיס

113
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גירסה

ד.

61 - 62

אם תקבע " תוספת פרמיה " על  -פי נספח הביטוח  ~ ] lDrnשל הפוליסה ,
לא תחול ה " תוספת לפרמיה " לגבי הפרמיה של הכיסוין על  -פי נספח זה ,

כלנורה חברה לביטוח בע " מ

