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        אירועים משפחתייםאירועים משפחתייםאירועים משפחתייםאירועים משפחתיים    LIFEאקסטרא אקסטרא אקסטרא אקסטרא 
        במועדי שינויים בסטטוס המשפחתיבמועדי שינויים בסטטוס המשפחתיבמועדי שינויים בסטטוס המשפחתיבמועדי שינויים בסטטוס המשפחתי    ,,,,ללא חיתוםללא חיתוםללא חיתוםללא חיתום    למקרה מוותלמקרה מוותלמקרה מוותלמקרה מוות    הגדלת הכיסוי הביטוחיהגדלת הכיסוי הביטוחיהגדלת הכיסוי הביטוחיהגדלת הכיסוי הביטוחילללל    תנאיםתנאיםתנאיםתנאים

  
נספח זה יחולו כל הוראות  , ועל הכיסוי הביטוחי לפישבה נכללהיסודית תכנית המחלק בלתי נפרד  נספח זה מהווה

  .בה לפרק הכיסויים הביטוחיים/או לתנאים הכלליים ובהתאם והכל  לפיה נרכש נספח זה,היסודית תכנית ה
  .נוממ, על ההטבות הנובעות נספח, יחולו תנאי ההתכנית היסודיתסתירה בין תנאים אלה לבין תנאי במקרה של 

  
        הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות .1
 תהיה לכל אחד מן המונחים הבאים המשמעות לצידו כמפורט להלן: הז נספחב

        הגדלת הכיסוי הביטוחי הגדלת הכיסוי הביטוחי הגדלת הכיסוי הביטוחי הגדלת הכיסוי הביטוחי 
כיסוי שנרכש תנאי הל בתנאים זהים ,למקרה מוותנוסף כיסוי ביטוחי שת סכום רכי  ::::למקרה מוותלמקרה מוותלמקרה מוותלמקרה מוות

, כיסוי ההגדלהבמועד  תכנית היסודית אינה נמכרתהתכנית היסודית, ובמידה שב
  להלן;  4ובהתאם להוראות סעיף  ,באותו מועד הנמכר בחברהדומה ביטוחי 

קבע גיל המבוטח לפי יום הולדתו גילו של המבוטח בשנים שלמות, ולענין זה יי  ::::גיל המבוטחגיל המבוטחגיל המבוטחגיל המבוטח
הקרוב ביותר לתאריך החישוב (בין אם יום ההולדת חל לפני מועד קביעת הגיל 

  ובין אם הוא חל לאחר מכן);
   ;האדם אשר שמו נקוב כמבוטח לפי נספח זה בדף פרטי הביטוח        מבוטח:מבוטח:מבוטח:מבוטח:

יוקר "מדד המחירים לצרכן (מדד כ נספח זהבמועד עריכת מדד המחירים הידוע         ::::מדדמדדמדדמדדהההה
המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  ,"המחיה הכולל פירות וירקות)

, או כל מדד אחר העניןכל גוף או מוסד רשמי אחר, לפי על ידי ומחקר כלכלי או 
 ;שיבוא במקומו, בין אם יהיה מבוסס על אותם נתונים ובין אם לאו

  ;פח זהעל פי נס תחילת הביטוחמועד בהמדד הידוע         ::::יסודייסודייסודייסודיההההמדד מדד מדד מדד הההה
  מועד קבלת בקשת המבוטח להגדלת הכיסוי הביטוחי למקרה מוות בחברה;        ::::מועד ההגדלהמועד ההגדלהמועד ההגדלהמועד ההגדלה
  ; (ב)4מועדי הזכאות להגדלת הכיסוי הביטוחי למקרה מוות, כמפורט בסעיף         ::::מועדי הזכאותמועדי הזכאותמועדי הזכאותמועדי הזכאות

  נרכש נספח זה; במסגרתהלכיסוי מפני מקרה מוות תכנית הביטוח   תכנית היסודית:תכנית היסודית:תכנית היסודית:תכנית היסודית:הההה
  

מופיעה בסעיף זה, תיקבע הגדרתם על פי ההגדרות בתנאים הכללים ו/או בפרק הכיסויים  מונחים שהגדרתם אינה
  הביטוחיים בתכנית היסודית לפיה נרכש נספח זה.

  
במידה שהצטרפותו לתכנית היסודית הייתה ללא כל במידה שהצטרפותו לתכנית היסודית הייתה ללא כל במידה שהצטרפותו לתכנית היסודית הייתה ללא כל במידה שהצטרפותו לתכנית היסודית הייתה ללא כל     ,,,,מבוטח יהיה זכאי לרכוש את הכיסוי הביטוחי לפי נספח זהמבוטח יהיה זכאי לרכוש את הכיסוי הביטוחי לפי נספח זהמבוטח יהיה זכאי לרכוש את הכיסוי הביטוחי לפי נספח זהמבוטח יהיה זכאי לרכוש את הכיסוי הביטוחי לפי נספח זה

        החרגה, סייג או תוספת הנובעים מחיתום.החרגה, סייג או תוספת הנובעים מחיתום.החרגה, סייג או תוספת הנובעים מחיתום.החרגה, סייג או תוספת הנובעים מחיתום.
    
        לפי נספח זהלפי נספח זהלפי נספח זהלפי נספח זה    הכיסוי הביטוחיהכיסוי הביטוחיהכיסוי הביטוחיהכיסוי הביטוחי .2

בדף פרטי ביטוח כנקוב בסכום  ,הגדלת הכיסוי הביטוחי למקרה מוותל קנה למבוטח אפשרותמנספח זה 
   .הגדלהבמועד ה מצב בריאותו תצורך בהוכחלא לזאת ו ,הביטוח

    
        תשלום הפרמיותתשלום הפרמיותתשלום הפרמיותתשלום הפרמיות .3
ה בדף פרטי הביטוח, ה, הנקובנספח זעבור נוספת יה פרמ לפי נספח זה ניתן תמורת תשלוםהביטוחי הכיסוי   .א

  שתשולם במועדים ובאופן עליהם נקבע בהתאם לתנאים הכלליים.
קבוע בדף ה ,הגדלת הכיסוי הביטוחי למקרה מוותסכום ל בהתאםתקבע עבור נספח זה הפרמיה החודשית   .ב

  .מין וגיל המבוטחעישון, הרגלי , (א)5בהתאם להוראות סעיף  פרטי הביטוח
 כמצוין בדף פרטי הביטוח.  ,תתעדכן מדי שנה לפי גילו של המבוטחור נספח זה החודשית עבהפרמיה   .ג
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        הכיסוי הביטוחי למקרה מוותהכיסוי הביטוחי למקרה מוותהכיסוי הביטוחי למקרה מוותהכיסוי הביטוחי למקרה מוות    הגדלתהגדלתהגדלתהגדלת .4
סכום ל בהתאםפרמיה ישלם  ,מבוטח המבקש לממש את האפשרות להגדיל את הכיסוי הביטוחי למקרה מוות  .א

באותו  קובלים בחברהמעל פי התנאים והתעריפים שיהיו  ,במועד ההגדלה יקבעהחודשית ת. הפרמיה ההגדלה
 מועד.

בלא  ,בכתב גיש לחברה בקשהי ,הביטוחי למקרה מוות הכיסויממש את האפשרות להגדיל את ל מבוטח המבקש  .ב
 מקרות כל אחד ממועדי הזכאות המפורטים להלן: חודשיםה 3צורך בהוכחה על מצב בריאותו, במהלך 

 בו נישא המבוטח;המועד  �
 ;בו נולד למבוטח ילד, או היום בו אימץ ילד על פי חוקי המדינה מועדה �
 ;(מועד הגירושין) תיר המבוטח את נישואיוהמועד בו ה �

  תעודה רשמית המקנה זכות לרישום במרשם האוכלוסין.אסמכתא ו/או  צירוףהרכישה תתאפשר בכפוף ל
בכל  הגדלה של הכיסוי הביטוחי למקרה מוותלרכוש יהיה המבוטח זכאי על פי נספח זה, לאורך תקופת הביטוח   .ג

 . עד סך כולל של שלוש רכישותו ,אחד ממועדי הזכאות
קבלת ובכפוף ל ,יכנס לתוקף רק לאחר קבלת בקשה בכתב מהמבוטחהגדלת הכיסוי הביטוחי למקרה מוות ת  .ד

  .הלתוקף לפני מועד הזכאות לרכישתתיכנס לא  ההגדלה ,. בכל מקרהחברהתקף באמצעי תשלום 
 החברה תשלח למבוטח דף פרטי ביטוח מעודכן לאחר ביצוע ההגדלה.  .ה
במועדי הזכאות מוקנית למבוטח כל עוד  להגדלת הכיסוי הביטוחי למקרה מוותהאפשרות למען הסר ספק,   .ו

 .בתוקף תהיסודי תכניתה
  
        ההגדלהההגדלהההגדלהההגדלהסכום סכום סכום סכום  .5
 , תהיה בסכוםהזכאותזכאי המבוטח לרכוש בכל אחד ממועדי  האותהגדלת הכיסוי הביטוחי למקרה מוות,   .א

 מסכום הביטוח בתכנית היסודית. 20%) או 1.11.2012 -(לפי המדד הידוע ב₪  300,000הנמוך מבין: 
  זה, "סכום הביטוח בתכנית היסודית" יהיה הנמוך מבין: 5לענין סעיף 

כשהוא מעודכן בהתאם , היסודית, במועד תחילת הביטוח על פי נספח זה סכום הביטוח בתכנית ))))1111
  ההגדלה, אובמועד  בין המדד היסודי לבין המדד הידועלשיעור השינוי 

 ההגדלה;סכום הביטוח בתכנית היסודית, כפי שיהיה במועד  ))))2222
    
        תוקף הנספח תוקף הנספח תוקף הנספח תוקף הנספח      .6
  תוקף הביטוח על פי נספח זה יפוג בקרות אחד מהמקרים כדלקמן, לפי המוקדם מביניהם:  .א

 תום תקופת הביטוח עבור נספח זה, הנקובה בדף פרטי הביטוח; ))))1111
 לת הכיסוי הביטוחי למקרה מוות בפעם השלישית, בהתאם לתנאי נספח זה; לאחר הגד ))))2222
  ;להלן 7ורטות בסעיף מועד בו בוטל או פקע הביטוח קודם לכן מאחת הסיבות המפב ))))3333

    
        ביטול הפוליסהביטול הפוליסהביטול הפוליסהביטול הפוליסה .7
 רות אחד מהמקרים כדלקמן, לפי המוקדם מביניהם:בקיפוג  נספח זהתוקף הביטוח על פי   .א

 פרק הכיסויים הביטוחיים בה;ביטול היסודית או ת תכניהמועד ביטול  ))))1111
 מות המבוטח; ))))2222
 במועדן, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי;או חלקן אי תשלום הפרמיות  ))))3333

 בהודעה בכתב לחברה.  וז פוליסהרשאי, בכל עת, לבטל את הביטוח על פי  המבוטח  .ב
  


