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סטטוס
רצף הכנסה
נספח ביטוח חיים לתשלום חודשי במקרה פטירה
בפרמיה משתנה מדי שנה
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.

 .1הגדרות ופרשנות
 1.1בפרק זה תהיה לכל אחד מהמונחים הבאים המשמעות המופיעה לצדו כמפורט להלן:
מקרה הביטוח  -מות המבוטח לפני תום תקופת הביטוח לנספח זה ובתנאי שהמוות אירע בהיות הפוליסה ונספח זה בתוקפם
המלא.
התשלום החודשי

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

בתקופת התשלום החודשי בהתאם להוראות סעיף  2לנספח זה.
יובהר כי אם צורף נספח זה לפוליסה במועד כלשהוא לאחר מועד תחילת הביטוח לפי הפוליסה ,תחושב הצמדת התשלום החודשי
למדד המחירים לצרכן החל מיום תחילת הביטוח הנוסף לפי נספח זה.
פוליסה – חוזה הביטוח אליו צורף נספח זה לרבות התנאים הכלליים לביטוח שאושרו כתוכנית ביטוח ,המהווים חלק בלתי נפרד של
חוזה הביטוח.
תקופת התשלום החודשי – התקופה שממועד פטירת המבוטח ועד תום תקופת הביטוח ,שבמהלכה יהיה המוטב זכאי לתשלום
חודשי ,בהתאם לתנאי פוליסה זו.
תום תקופת הביטוח לנספח זה – כקבוע בדף פרטי ביטוח בהתייחס לביטוח נוסף זה.

תחילת ביטוח לנספח זה –כקבוע בדף פרטי ביטוח בהתייחס לביטוח נוסף זה.
 1.2מונחים בנספח זה שההגדרות עבורן לא מופיעות בסעיף זה ,תיקבע הגדרתם בהתאם להגדרות התנאים הכלליים של הפוליסה.
 1.3בכל מקרה של סתירה בין הוראות התנאים הכלליים של הפוליסה להוראות נספח זה ,יחולו הוראות נספח זה.

 .2התחייבות החברה
 2.1אירע מקרה הביטוח לפי נספח זה ,כהגדרתו בסעיף  1לעיל ,ובכפוף לתנאים ולהוראות שבתנאים הכלליים של הפוליסה
ולהוראות 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.
 2.2סכום התשלום החודשי שישולם למוטב מידי חודש יהיה התשלום החודשי הנקוב בדף פרטי הביטוח בתוספת הפרשי הצמדה
למדד בין המדד הבסיסי הנקוב בדף פרטי הביטוח ,ואם צורף נספח זה לפוליסה לאחר מועד תחילת הביטוח – החל מהמדד
הידוע ביום תחילת הביטוח לפי נספח זה ,לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד כל תשלום חודשי
 2.3החברה תנכה מהתשלומים החודשיים סכומים שהיא חייבת בניכויים במקור לפי כל דין.
 2.4החברה תשלם את התשלום החודשי הראשון תוך  30יום מהיום שנמסרו לה המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותה כאמור
בסעיף  8.3להלן ,.לאחר מכן ישולם התשלום החודשי מידי חודש בחודשו ,עד לתום תקופת התשלום החודשי ,לא יאוחר
מהעשירי לכל חודש.
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 2.5מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בסעיף  2.1הרי אם אירע מקרה הביטוח במהלך  12החודשים שלפני תום תקופת הביטוח,
תשלם החברה למוטב  12תשלומים חודשיים ,וזאת גם אם חלק מתשלומים חודשיים אלה ישולמו לאחר תום תקופת התשלום
החודשי כהגדרתה בסעיף  1לנספח זה.

 .3תשלום הפרמיות
 3.1כיסוי ביטוחי זה ניתן תמורת הפרמיה ,הנקובה בדף פרטי הביטוח לנספח זה ,אשר תשולם בתאריכים ובאופן המפורטים בפרק
הכיסוי הביטוחי בפוליסה.
 3.2הפרמיה לביטוח לפי נספח זה תשתנה בהתאם לסכום הביטוח ,בכפוף לאמור בפרק הכיסוי הביטוחי .הפרמיה תשתנה מדי שנה
לפי גילו של המבוטח בעת השינוי כמצוין בדף פרטי הביטוח.

 .4ביטול תוקף הכיסוי הביטוחי לפי נספח זה
תוקפו של הביטוח הנוסף לפי נספח זה יפקע בקרות אחד מהארועים הבאים:
 4.1בתום תקופת הביטוח של הפוליסה או של נספח זה
 4.2כאשר הפוליסה בוטלה ע"י החברה בהתאם לחוק חוזה ביטוח ,ובכפוף לחוק הגנת השכר עקב אי תשלום ההפקדות בהתאם
לתנאי הפוליסה ,או בשל הפרת חובת הגילוי כאמור בפוליסה.
 4.3לפי בקשת המבוטח שנמסרה לחברה בכתב לביטול הפוליסה או נספח זה.
 4.4במקרה בו הפוליסה הומרה לפוליסה מוקפאת בהתאם לתנאי הפוליסה.
 4.5במקרה בו החיסכון המצטבר בפוליסה נמשך במלואו או הועבר במלואו לקופת גמל אחרת ,וגם ההפקדות לפוליסה הופסקו
במלואן  ,בהתאם לתנאי הפוליסה.
 4.6עם תשלום מלוא סכום הביטוח למקרה מוות.
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