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   הכיסוי הביטוחי למקרה מוות -אקסטרא  5ריסק נספח 

 הגדרות. 1

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

 .המבוטח מות -  הביטוח מקרה

  הביטוח המחושב מדי חודש על פי "פרק הכיסוי הביטוחי" וכמפורט בדף פרטי הביטוח. סכום -הביטוחום סכ

   .ם לביטוח חיים, שאושרו כתוכנית ביטוח, ואשר נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנההתנאים הכללייהיסודית:     התוכנית 

  .להלן 3רכישת סכום כיסוי ביטוחי נוסף למקרה מוות, בהתאם להוראות סעיף  -הגדלת הכיסוי הביטוחי למקרה מוות

  טוחי למקרה מוות בחברה;מועד קבלת בקשת המבוטח להגדלת הכיסוי הבי -מועד ההגדלה

  3.3מועדי הזכאות להגדלת הכיסוי הביטוחי למקרה מוות, כמפורט בסעיף  -מועדי הזכאות

  

 הכיסוי הביטוחי .2

 .הפוליסה של הביטוח פרטי בדף כנקוב ביטוח לתשלום סכום ,המבוטח מות קרהכיסוי במ מעניק זה נספח .2.1

 המפורטים ובאופן תשולם בתאריכים אשר ,לנספח זה הביטוח פרטי בדף הנקובה הפרמיה תמורת ניתן זה ביטוחי כיסוי .2.2

 לתוכנית היסודית. שבתנאים הכללים  בפרק הכיסוי הביטוחי

  הגדלת הכיסוי הביטוחי למקרה מוות.  .3

  
קיימת אפשרות להגדלת , ללא כל החרגה, סייג או תוספת הנובעים מחיתום שהתקבל לביטוח על פי נספח זהלמבוטח  .3.1

  מקרה מוות וזאת ללא צורך בהוכחת מצב בריאותו במועד ההגדלה. הכיסוי הביטוחי ל

מבוטח המבקש לממש את האפשרות להגדיל את הכיסוי הביטוחי למקרה מוות, ישלם פרמיה בהתאם לסכום ההגדלה.  .3.2

 הפרמיה החודשית תיקבע במועד ההגדלה, על פי התנאים והתעריפים שיהיו מקובלים בחברה באותו מועד.

לממש את האפשרות להגדיל את הכיסוי הביטוחי למקרה מוות, יגיש לחברה בקשה בכתב, בלא צורך מבוטח המבקש  .3.3

 החודשים מקרות כל אחד ממועדי הזכאות המפורטים להלן: 3בהוכחה על מצב בריאותו, במהלך 

 המועד בו נישא המבוטח; .3.3.1

 המועד בו נולד למבוטח ילד, או היום בו אימץ ילד על פי חוקי המדינה; .3.3.2

 ד בו התיר המבוטח את נישואיו (מועד הגירושין);המוע .3.3.3

  הרכישה תתאפשר בכפוף לצירוף אסמכתא ו/או תעודה רשמית המקנה זכות לרישום במרשם האוכלוסין. .3.4

על פי נספח זה, יהיה המבוטח זכאי לרכוש הגדלה של הכיסוי הביטוחי למקרה מוות בכל אחד לאורך תקופת הביטוח  .3.5

 ממועדי הזכאות, ועד סך כולל של שלוש רכישות. 

הגדלת הכיסוי הביטוחי למקרה מוות תיכנס לתוקף רק לאחר קבלת בקשה בכתב מהמבוטח, ובכפוף לקבלת אמצעי  .3.6

 תיכנס לתוקף לפני מועד הזכאות לרכישתה.  תשלום תקף בחברה. בכל מקרה, ההגדלה לא

 החברה תשלח למבוטח דף פרטי ביטוח מעודכן לאחר ביצוע ההגדלה. .3.7

עד למועד הגיעו לגיל למען הסר ספק, האפשרות להגדלת הכיסוי הביטוחי למקרה מוות במועדי הזכאות מוקנית למבוטח  .3.8

 .הנקוב בדף פרטי הביטוח

  סכום ההגדלה .3.9
למקרה מוות, אותה זכאי המבוטח לרכוש בכל אחד ממועדי הזכאות, תהיה בסכום הנמוך  הגדלת הכיסוי הביטוחי .3.9.1

זה,  3מסכום הביטוח על פי נספח זה. לענין סעיף  20%) או 1.11.2012 -מדד הידוע ב(לפי ה₪  300,000מבין: 

נספח זה, כשהוא במועד תחילת הביטוח על פי סכום הביטוח  "סכום הביטוח על פי נספח זה" יהיה הנמוך מבין:

מעודכן בהתאם לשיעור השינוי בין המדד היסודי לבין המדד הידוע במועד ההגדלה, או סכום הביטוח כפי שיהיה 

 במועד ההגדלה;
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 . תשלום הפרמיות4

חמש  מדי הפרמיה תשתנהבהתאם לסכום הביטוח, בכפוף לאמור בפרק הכיסוי הביטוחי.  תשתנה זה נספח לפי לביטוח הפרמיה

 בעת המבוטח בריאותו של מצב על הוכחה תדרוש לא חברהה .הביטוח פרטי כמצוין בדף בעת השינוי המבוטח של גילו לפי שנים

  .הפרמיות שינוי

  

 . ביטול תוקף הכיסוי הביטוחי .5

  היסודית.תוכנית העל פי  הביטוח תקופת בתום .5.1

 ביטוח, והכל בכפוף לחוק הגנת השכר.ק חוזה הלחו ובהתאםהיסודית  תוכניתה לתנאי בהתאם שולמה לא הפרמיה כאשר .5.2

 בהודעה בכתב לחברה.  נספח זההמבוטח רשאי, בכל עת, לבטל את הביטוח על פי  .5.3

 

 

  
  
    

  


