שפעוה

יסי " ו " י

ביטוח נוסף  -צמד

נספח זה  ,המצפף לפוליסה והמהגה חלק בלתי נפרד ממנה  ,מעניק כיסוי נוסף
במקרה מות המבוטח  ,בגובה סכום הביטוח המתייחס לנספח זה והנקוב בדף פרש
הביטוח של הפוליסה .

ג.

ביטוח בסף זה ניתן תמורת תשלום הפרמיה הנוספת המתייחסת לנספח זה ,

ביטול

הנקובה בדף פרטי הביטוח של הפוליסה  ,אשר תשולם בתאריכים ובאופן
המפורטים בפוליסה .

א.
ב.
ג.

ד.

נספח זה  ,המהווה ביטוח נוסף למקרה מוות (ריסק ) ,יהא כפוף לכל התנאים
הכלקים לביטוח חיים הכלולים בפוליסה  ,מחוץ לסעיפים הדנים בביטוח
מסולק  ,בפדיון הפוליסה ובהלוואות מערכי הפדיון של הפוליסה  ,שלא יחולו
על נספח

כללי

זה .
ה 65 -

(ו!

תוקף נספח זה הוא עד תאריך גמר שנת הביטוח הקרוב ליום הולדתו
של המבוטח לפי נספח זה  ,וזאת בתנאי שהביטוח היסודי הינ בתוקפו המלא .

תקופה  ,כמצויין בדף פרטי

()2

,

הפרמיה לביטוח על  -פי נספה זה תשתנה מדי

'

א.

() 3

מוסכם ומוצהר בזה  ,כי לכ ' בקשת בעל הפוליסה  ,ובתנאים שייקבעו

או על  -ידי החברה תמיר החברה את הביטוח לפי נספח זה  ,כל עוד
הוא בתוקפו המלא  ,לאחת מתוכניות הביטוח אשר תהיינה קיימות
בחברה בזמן ההמרה ילמעט ביטוח ריסק )  ,ובתנאי שהמרה זן תבוצע
לא יאוחר מאשר  3שנים לפני תום תוקף הביטוח היסודי או עד תאריך
גמר שנת הביטוח הקרוב ליום הולדתו ה  62 -של המבוטח לפי נספח
זה  -הכל לפי המוקדם יותר .
ב.

באר '

I1p
V
'

על  -פי האמור

בנספח זה .

סכום הבשוח על  -פי נספח זה  ,הינו סכום הבשוח היסודי של ביטוח זה  ,כנקוב
גדף פי הביטוח של הפוליסה  ,כשהוא מוצמד לשיעור עליית המדד  ,מן
המדד תסודי הנקש בפוליסה ועד המזת שפורסם לאחחנה לפני יום התשלום .

החברה לא תדרוש שום הוכחה חדשה על מצב בריאותו של המבוטח בעת
שינוי הפרמיות .

()5

ר01כושם הגציעים למוטב על  -פי נספח זה  ,לא יושפש מהוראות סעיף " חישוב
הבונוס המצטבר " בפוליסה  ,אלא

הביטנה ותותאם לפי גילו של המבוטח בעת הש נ. 4
ו) 4

עם המרת הביטוח היסודי לביטוח מסולק .

ביטול נספח זה  ,או גמר תוקפו  ,או המרתו לפי  5 n' voלעיל  ,לא יקנו
לבעל הפוליסה שום זכות להחזר הפרמיות ששולמו על חשבון נספח
זה עד לתאריך הביטול או ההמרה ,

תנאים מיוחדים המהווים חלק בלתי נפרד מהתנאים הנלל ,ים :

() 3

בכל מקרה של ביטוח הפוליסה למעט מקרה מות המבוטח
בביטוח היסודי.
עם תום תוקפו של נספח זה.
אם לא שולמה במיד פרמיה כלשהי על חשבון הפחיסה או נספח

זה  ,יבוטלו נספח זה והביטוח הכלול בו בהתאם להוראות חוק חווה
הביטוח התשמ " א . 1981 -

הישדי ונספח זה בתוקפם המלא  .עם פטירת המבוטח " פסקו תשלומי הפרמיה
עבור הביטוח על  -פי נספח זה .

()2

תוקף נספח זה

תוקפו של נספח זה יבוטל מבלי שהחברה תהיה חייבת לשלוח כל הודעה
מוקדמת על כך :

מנורה חברה לביטוח בע " מ מתחייבת לשלם את סכום הביטוח הנוסף הנ " ל
למוטבים  ,כמפורט בהצעה לגבי ביטוח נוסף זה  ,המהווה חלק בלתי נפרד
מהפוליסה  ,בתום תקופת הביטוח של נספח זה ,
סכום הביטוח הנוסף הרל ישולם בתום תקופת הביטוח הנוסף  ,כמצויין בדף פרטי
הביטוח של הפוליסה  ,לאחר קבלת הוכחה מספקת על מות המבוטח לפני תום
תקופת הבי0וח לפי נספח זה  ,ובתנאי מפורש שבעת נדתו של  nolannהיו הבייוח

(ו)

החברה לא תדרוש שום הוכחה חדשה על מצב בריאותו של המבוטח
לפי נספח זה  ,בזמן ההמרה לתוכנית אחרת .

סכום הביטוח בפוליסה החדשה לא יוכל לעלות על סכום הביטוח לפי
נספח זה.

102 - 12 . 92

גירסה

ו) 4

הפרמיה שתשולם לחברה תחושב כדלקמן - :
הפרמיה שעל בעל הפוליסה לשלם תשולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד
בין המדד הבסיסי הנקוב בפוליסה לבין המדד הידוע גיס בצוע כל תשלום
בפועל  .לענין זה  ,יום  VIS ' Jהתשלום הוא המאוחר מבין אלה  :המועד הנקוב
בהמחאה או המועד שבו הגיעה ההמחאה למשרדי החברה  .במקרה של
תשלום על פי העברה בנקית לזכות חשבון החברה  ,יחשב יום זיכוי חשבון
החברה בבנק כיום בצוע התשקם בפועל  ,שעד גבית הפרחה בשרות שיקים
יהיה על  -פי קביעת החברה  ,בימים מן  1עד  15בחודש או ב  4 -הימים
האחרונים של החודש .

.

אם תקבע תוספת לפרמיה '

על  -פן

סעף

4

של הפוליסה  ,לא תחול

ה " תוספת לפרמיה " לגבי הפרמיה של הביטוח על -פי נספח זה .
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נונוךה סנרה לביטוח בע " מ

