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ביטוח נוסף  -שלב מתחדש
השכם בזה על יסוד ההצעה לביטוח חיים  ,ההודעות האחרות של המבוטח ושל בעל הפוליסה ועל יסוד ההצעה לסידור ביטוח נוסף זה  ,שכולן מהוות חלק
בלתי נפרד ממנו  ,ובתנאי מפגש שהפרמיות שולמו כסדרן ובמועדן לחגרה  ,לשלם למביטת את הפיצויים החודשיים המתייחסים לנספח זה והמופיעים בדף

פרטי הביטומ ולשמרר את בעל הפוליסה מתשלום הפרמיות בעד הביטנה היסודי ~ הביטוחים הנוספים שצורפו
על כושר העבודה של המבוטח  ,בהתאם לתנאים המיוחדם לביטוח נוסף זה המפורטים להלן .

אל '

,1

במקרה נכות הנורמת לאיבוד מוחלט

נספח זה כפוף לגל התנאים הכלליים של הפוליסה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה .

 ) 1הגדרת אי כושר עבודה מוחלט :
המבוטח " חשב כבלת ' כשיר מוחלט לעבודה לצורך נספח זה

בעל הפוליסה ישוחרר גם מחובת תשלום " התוספת לפרמיה ' ,
כמשמעותה בסעיף המתאים לעניין זה בתנאים הכלליים של
הפלוסה  ,שנוצרה לפני מועד התחלת תשלום הפיצוי החודשי
כאמור בסעיף ב ' לעיל.

בלבד ,

אם עקב מתלה או תאונה  ,נשלל ממנו  -בשיעור של  75 %לפחות  -הכושר
להמשיך במקצוע או בעיסוק שבו עסק כמפורט בהצעת הביטוח עד אותה
מחלה או תאונה  ,ושבעקבותיהן נבצר ממנו לעסוק בעיסוק אחר המתאים
לנסיונו  ,להשכלתו והכשרתו  .זאת  -לתקופה העולה על תקופת ההמתנה
כנקוב בפוליסה .
אם לא היתה למבוטח תעסוקה בזמן התחלת אי נושר העב דה  " ,חשב
המבוטח כגלתי כשיר מוחלט לעבודה  ,אם עקב מחלה או פגיעה בגוסו
יהיה המבוטח רתוק לבית .

 ) 4שונןו

,

)2

הגבלת אחריות החברה
החברה לא תה  ,ה אחראית לביטוח נשף זה  ,אם אי  -הכושר המוחלט
לעבודה נגרם במישרין אי בעקיפין על ידי או עקב :
ג פציעה עצמית מכוונת  ,בין שהמבוטח שפין בדעתו או לא .
ב שיכרון  ,שיכרות או שימוש בסמים על  -ידי המבוטח .
ג פעולה פלילית בה השתתף המבוטח.
ה מלתמה או פעולה מלחמתית של כוחות עויינים  -סדיר  ,ם או

ה.
ו

,

ז.

ג

נוסעים.

)5

כו אם אי הכושר לעבודה נגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה
מסיבוכים הקשורים בהריון או בלידה ,

 ) 3התהוובות התברה :
פיצויים חודשיים

החנרה תשלם למשטח פיצויים חודשיים החל מתום תקופת
ההמתנה  ,כל עוד נמשך אי הכושר המוחלט ולכל המאותר עד לת ם
~
האחרון .יחושב באופן יחסי לפי
באותו החודש
החודשי
הכושר
המיצוי
שנמשך אי
הימיםנספח זה .
תוקפי של
מספר

,

ב  .פכום הפיצוי החודשי
הפיצוי התודשי ' היה צמוד למדד המחירים לצרכן מום תחילת ביטוח
זה ועד ליום קרות מקרה הביטוח  ,ויוסיף ויהיה צמוד למדד עד תום
שנתיים ממועד תום תקופת ההמתנה ( אם זכאי המבוטח לפיצוי

התמורה
ביטוח נוסף זה ניתן תמורת  al ) wnהפרמיה הנוספת המתייחסת
מספח זה הנקובה בדף פרטי הביטוח שתשולם בתאריכים ובאופן
הנקוב בפוליסה ,
זג הפרמיה לביטוח לפי נספח זה תשתנה מדי שנה  ,על  -פי  -סבלת
הפרמיה השנתית " שבנספח זה ולהלן  - :הטבלה " )  ,לפי גילו של
המבוטח בעת השינוי .
ב בנוסף לאמור נסעיף  . 5א  .לעיל  ,החברה תהיה זכאית  ,לאחר
שחלפו שש שנים לפחות מום תחילת הביטוח בביטנת נוסף זה ,
ובאישור המפקח על הביטוח  ,לשנות את הפרמיה לביטוח נוסף
זה שינוי זה יכנס לתוקף  30יום לאחר שהידיעה החברה על כך
בכתב לבעל הפוליסה  .אי מימוש הזכית האמורה בשנת ביטוח
מסויימת לא ימנע מהחברה לממש וכות זו לאחר מכן .

 ) 6התבעה :

חודשי במשך תקופה זו ן .
העשרים
וחמישה ישתנה
לפיצוי החודשי
העשרים
החודשיביחס
חודש בחודשו
תשלוםמדיהפיצוי
ממועד התודשי
סכום הפיצוי
הוי

וארבעה  ,על  -פי תוצאותיהן של ההשקעות בניכוי הריבית שלפיה
חושב סכום הפיצוי החודשי  ,ובהתאם להוראות המתאימות בתכנית
הביטואו

.

האמור לעיל יחול גם לענין סעיף

 -החזרת כושר העבודה באופן חלקי . -

ג שחרור מתשלום פרמיות
במשך התקופה שבה יבוצעו תשלומי פיצויים חודשיים  ,ישוחרר בעל
הפוליסה מתשלום הפרמיות הנקובות בדף פרטי הביטוח  ,שזמן
פרעונן חל בתוך אותה התקופה  ,והסוליסה תהיה בתוקפה המלא ,
בכפוף לאמור בפיסקא ד ' להלן .
לצורך שחרור זה ייחשב אופן תשלום הפרמיות לחודשי וחובת המשך
התשלומים המלאים  ,עקב החזרת כושר העבודה של המבוטח  ,תחול
התחלת החודש הסמוך לחודש האחרון שבעדו
החודשיים .
הפיצוייםסה למן
שולמו הפ '

עי
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בעי

,

החברה תהוה רשאית לבטל ביט ח נוסף זה בכל מקרה של שינוי
כאמור  ,אלא אם כן נמסרה לה הודעה על כך וההגרה הסכימה
להמשך ב  ,טוח נוסף וה לפי התנא  ,ם שנקבעי על  ' -דה .
שינה המבוטח מקצועו למסוכן יותר תוקטן תבות החברה באופן
יחסי לפרמיה המתאימה  .שינה המבוטח מקצועי למשכן פחות
משהיה בעת עריכת הביטוח הוא יהיה וכאי להחזר פרמיה ממועד

השינוי או ההודעה של המבוטח או מעת שניודע לחברה  ,לפי
המאוחר .
ה במקרה של נסיעת המבוטח לכל מדינה אחרת מחוץ לתחומי
מדינת ' שראל  ,לא יניעו לו פיצויים לפ  ,ביטוח נוסף וה בעד
תקופת אי כושר עבודה  ,העולה על  3חודשים  ,אלא אם החגרה
הסכימה אחרת מראש וקבעה את התנאים לכך .

לפיצוי מגורם ממשלתי .
טיסת המבוטח כ  -נוסע  -או כ  -ט " ס  -או כ  -איש צוותי בכלי טיש
כלשהו פרט לטיסת המבוטח כ  -נוסע  -בכלי טייס אזרחי בעל תעודת

כשירות להובלת

4נ

ב

בלתי סדירים .
פעולת חבלה או טרור מכל סוג שהוא  ,אם זכאי לפיצויים
מגורם ממשלתי .
שירות המבוטח בכוחות הבטחן  -צבא  ,משסרה וכד '  -אם זכאי

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

מקצוע  ,נסיעה או שהות

בחו " ל

ג מקצועו ועיסוקו של המבוטח כפי שהצהיר עליהם בשעת עריכת
הביטוח הנוסף משמשים יסוד לביטוח נוסף זה ונחשבים
כמהותיים לעניינו  .המבוטח יודיע לחברה מיד על כל שינון
 luly nJאו בעיסוקו  ,וכן על כל תחביב שהחל לעסוק גו ~ אשר יש
בו ~משום סיכון לח " ן או לבריאותו .

ג את ההודעה בכתב על מקרה המחלה או התאונה שגרמן לאבדן
מוחלט של כושר העבודה  ,חייב בעל הפוליסה או המבוטה למסור
לחברה  ,בעוד המבוטח בחיים  ,חודש ימים לפני תום תקופת
ההמתנה  ,אס ההודעה תמסר מאוחר יותר  ,ייחשב לצורך ביטוח זה
שאי כושר העבודה התחיל חודשיים לפני מסירת ההודעה  .כאשר
תקופת ההמתנה הוא  3חודשים  ,או  5חודשים לפני מסירת
ההודעה  ,כאשר תקופת ההמתנה היא  6חודשים  ,או  23חודשים
לפני מסירת ההודעה כאשר תקופת ההמתנה היא  24חודשים .
 D1מקרה בעד הומן שלפנ ' תום
IW
עם ואת לא ' ניעו פיצויים
תקופת ההמתנה .
ב עם קבלת ההודעה על איבוד כושר העבודה המוחלש של המבוטח ,
תעביר החברה למודיע את הטפסים הדרושים למילוי כתב התביעה
לדו " ח של הרופא המטפל בחולה  .טפסים אלו לאחר שימולאו
~כהלכתם יש להחז  ,ר לחברה תוך חודש ימים מקבלתם  .אם
תעסוקת המבוטח היתה בשכר  ,יש לצרף לטפסים אלה תעודה
ממעבידו של המבוטת  ,בה יאושר  ,שמאז התחלת אי הכושר

המוחיט

לא עבד המבוטח אצל מעג ' דו .

~
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ג

בעל הפוליסה או המבוטח יהיה חיוב להמציא לחברה  ,על
חשבונו בצורה סבירה  ,כל המסמכים האחרים שהיא יכולה לדרוש
והמיועדים לבירור מקרה המחלה או הפגיעה בגוף המבוטח  .כן

הגבלת סכום הפיצויים

) 10

תוכל החברה לנהל כל חקורה ובייחוד לבצע את בדיקת המבוטח
ע  -י רופא או רופאים מטעמה .
חובות אלו מוטלות על בעל הפוליסה ועל המבוטח  ,הן לפני א  ,שור
התביעה והן במשך בל הזמן שהחברה משלמת פיצויים חודשיים .
ה אחרי מילון הדרישות של סע ' ף זה  ,תקבל החברה תוך  30יום
החלטה בדבר תשלום הפיצויים ותודיע על נך לבעל הפוליסה או
למבוטח  .אם ההחלטה היא חיובית  ,תשלם החברה את הפיצויים
החודשיים החל מתום תקופת ההמתנה בנפיפות לפיסקה א ' של
סעוף זה .
ה  .הפיצו " ם החודשיים ישולמו למבוטח נגד קבלה  ,שבה יאשר
המבוטח  ,או בא כוחו ( אם עקב מצב בריאותו נמנע ממנו לעשות
כן )  ,את קבלת הכסף ואת המשך מצב בריאותו הרעוע  ,הגורם
להמשך אי כושרו המוחלט לעבודה .
 . 1עד התחלת תשל מ ' הפיצוי  ,ם החודשיים יש לשלם את הפרמיות
ואת הפרמ ' ות הנוספות בהתאם לתנאי הפוליסה ולנספח זה  ,כדי
שהן הפוליסה והן בי10ח נוסף זה יהיו בתוקף מלא  .עם
התחלת תשלום הפיצויים תחזיר החברה את הפרמיות העודפות
ששולמו לה .

ב דרך חישוב ממוצע השכר או המשכורת ייעשה כדלקמן :
כל אחת משתים  -עשרה המשכורות תוצמד מהמדד הידוע ביום
תשלום המשכורת למדד הידוע ביום קרות מקרה הביטוח והסכום
שיתקבל יחולק ב . 12 -
ג

,

 ) 7החזרת נושר העבדה :
אם חלפו תוצאות המחלה או

ד אם לעל הפוליסה הינו המעביד  ,והמבוטח הינו העובד והפרמיה

עבוק ביטוח נוסף זה משולמת על  -ודי המעביד  ' ,בוצע תשלים
הפיצויים החודשיים על  -ידי החברה ובתנאי שאין המעביד ( בעל
הפוליסה ) משלם לעובד ( המביטת ) שכר בעד התקופה עבורה
משתלמים תשלומים אלה  .אם משתלם שכר על  -ידי המעביד

הפגועה בגוף ולמבוטח חזר שוב כושר

ובעל הפוליסהן לא יעלה השכר ביחד עם הסכומים המשתלמים
על  -פי נספח זה על השכר שהיה משתלם לעובד והמבוטח )

כושר העבודה כאמור  ,יהיה הוא חיוב להחזיר פיצויים אלה לחברה .
ממועד זה תחול על בעל הפוליסה החובה לשלם גס את תוספת
הפרמיה שתקבע ע  -י החברה כדי להבטיח את תשלום סכום הביטוח ,
אם נקבעה תוספת פרמ ' ה .

אילמלא קרה האירוע שבעטיו משתלמים התשלומים לפי פוליסה וו .

,

ה  .למרות האמור בסעיף זה לעיל  ,לא תחול ההגבלה האמורה על
גובה הפיצוי החודשי  ,אפ השינוי בסכום הפיצוי החודשי נגרם עקב
תוצאות ההשקעות  ,בכפוף לאמור בסעיף  2ב ' לעול  ,אולם  ,יובהר
שכלן תוספת לפיצוי החודשי תגרע מ " יתרת הבונוס המצטבר " ואו

החזרת נושר העבודה באופן חלקי :
ג למרות האמור בסעיף  -החזרת כושר עבודה  -לעיל  ,אם שולמו
למבוטח פיצויים חודשיים לפי נספח זה ומיד לאחר מכן
חזר למבוטח כושר העבודה באופן חלקי והתקיימו בו שני
התנאים להלן :
1ן נבצר ממנו מסיבת אותה מחלה או תאונה שבגינה שולמו לו

מ " הןתרה

,

אזי

החברה תשלם לו

פיצו '

חודשן

חלקי בשיעור

50 %

שיעבוד התוספת או העברת

11ן

הפיצו " ם החודשיים הנ  -ל  ,לעבוד במקצוע שבו עבד או לעסוק

 ( 50%חמישים אחיו ) לפחות משעות העבודה שהיה רגיל
לעבוד לפני היותו בלתי בשיר מוחלט לעמדה .
נגרם לו אבדן בשיעור  50 %חמישים אחוז ) לפחות משכרו
או השתכרותו .

יהזה

שי
:

 ) 12בוטזל הנספח :
תוקף נספח וה יפוג :
ג בתום תקופת הביטוח הנוסף או בגיל  65של המבוטח  ,הכל לפי
המועד המוקדם יותר.

שחרור

ב

מתשלום פרמי ת ' היה בעל הפוליסה משוחרר במקרה זה
מתשלום של  50 %חמישים אחוזן מהפרמיות וזאת למשך תקופת
תשלום הפיצויים החלקיים לפן סעיף זה  .האמור בסעיף התחייבות

ג

ב למרות

האמור

,

בסעיף

התחייבות

החברה

,

החברה סעיף קטן ד ' יחול גם במקרה זה באופן  ,חסי לתשלום
הפרמיה ולפרמיה המשוחררת .

הפיצויים :

זאת
בעל הפ ( ליסה או המבוטח  ,במקרה שתשועבד הפוליסה לסי
הביטוח ןהיסודי  ,לא יחול שיעבודה על נספח זה .

( חמישים אחוזן כל עוד נמשך אי הכושר החלקי  ,אך לכל היותר
לנזשך תקופה של  6חודשים .
בענין

המצטברת "  -לפי הענין ) .

או הפיצויים המגיעים לפיו אינם ניתנים לשיעבוד או
הנספח
להעברה בצורה כלשהי וההברה לא תחיייג על ' די כל הודעה או בקשה

בעיסוק שבו עסק עד לאותה מחלה או תאונה  ,בשיעור של

)2

אם ' המבוטח ביטח עצמו גם אצל מבטחים אחרים כנגד אובדן
כושר העבודה או מכל סיגה אחרת סך כל הסכומים המגיעים
למבוטח בגין הס ' כון האמור יעלה על  75 %משכרו הממוצע או
מהשתכרותו החודשית הממוצעת ב  12 -החודשים שקדמו
רות המחלה או התאונה שגרמו לאי הכושר  ,תחז  ,ר החברה
למבוטח את עודף הפרמיה ששולמה בגין שתי שנות

הב  ,סוח האחרונות  ,בתוספת הפרשי הצמדה  .סכום החזר הפרמיה
יחושב יחסית להקטנת תגמולי הביטוח .

העבודה  ,חיבים הוא או בעל הפוליסה להודיע זאת לחברה ולהמשיך
בתשלום הפרמית במלואן  ,החל בחודש שלאחר החזרת כושר העבידה
שלו  .אם החברה שילמה למבוטח פיצויים בעד ומן שלאחר החזרת

)8

החודשיים :

ג מותגה בזה שסך כל הפיצויים החודשיים שיניעו למבוטח
מהחברה ומכל חברת ביטוח אחרת  ,לא יעלה בשום מקרה על
75 %ן משנרו הממוצע או מהשתכרותו החודשית הממוצעת
על המבוטח ב  12 -התודשים שקדמו לקרות המחלה או התאונה
שגרמו לאי הכושר והיתרה העולה על סכום זה לא תשולם .

כאשר הפרמיה לא שולמה בהתאם לתנאי הפוליסה .
תום תקופת הביטוח היסודי .

'

ד כאשר הביטוח
מסורקת .

הבסי' 0

בוטל או שהפוליסה הומרה לפוליסה

 ) 13בכל מקרה בו התווספה הרחבה זו לפוליסה בכל עת שהיא אחרי
ערינתהן היא תיכנס לתוקף מיום הוספתה לפוליסה ובכפיפות לאמור
בסעיף  2לתנאים הכללי  ,ם של הפוליסה .

 ) 9בוררות :
כל חילוקי דיעות שיתעוררו בקשר לנספח זה יימסרו להכרעת בורר
יחיד תוך הודש ומים מיום מסירת החלטתה של החברה לידי בעל

הפוליסה  ,או המבוטח  .אם בעל הפוליסה והחברה לא יבואו לידי aJon
בדבר הבורר  ,ימונה הבורר על ידי ' נ " ר לשכת עורכי הדין בישראל . ,

-

ן

-

מוסה

 ) 14החברהן לא תהיה אחראית עבור גנות הקיימת אצל המבוטח בעת
עריכת כיסוי נוסף זה  ,או עבור כל נכות הנובעת במישרין או בעקיפין
מנכות זו.
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הפרמיה הרשומה לעיל הונה פרנויה בטיטית בלבד  ,ואינה כוללת תוספות סיכון מיוחרות  ,כגון  -תוספות מקצועיות  ,רפואיות וכרומה  ,אם הפרמיה
 ,טוח גבוהה מהפרמ  ,ה המתאימה הנקובה לעיל  ,עקב מצב בריאות לקוי של המבוטח לאו סיכון מיוחד במקצועו או עיסוקו לאן
הנקיונה נדף פרט ' הב
 1Wשל עלית הפרמיה הבסיסית כמפורט בטבלה שלעיל .
עקב הרחבת כ  ,סוי  ,הפרמיה הנימפת בגין התוספות המיוחרות האמורות תעלה באותו ' ly

גירסה
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