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ביטוח נוסף  -שתר1ר
~

יסוד ההצעה לסידור ביטוח נוסף זה  ,שכים

הוסכם בנה על יסוד ההצעה לביטוח ת  ,ם  ,ההודעות האחרות של המבוטח ושל בעל הפוליסה ועל
מהאת חלק בלתי נפרד ממנו  ,ובתנאי מפורש שהפרנסות שולמו כסדרן ובמועדן להברה  ,לשחרר את בעל הפוליסה מתשלום הפרמות בער
הביטוח היסודי והביטותים הנוספים שצורפו אליו  ,במקרה נכות הגורמת לעבוד מוחלט של כושר העבודה של המבוטח  ,בהתאם לתנאים
השוחדים לביטוח נוסף זה המפורפם להלן .
נספח זה כפוף לכל התנאים הכלליים של הפוליסה ומהווה חלק בלתי נפרד
()1

לנכות .יתרת הבונוס הנזצטבר  -הסכום בש-ח של .

הגדרת אי  -כושר עבודה מוחלט
המבטח ייחשב כביוד כשיר מוחלט לעבודה לצווך נספח זה בלבד  ,אם עקב
מחלה או תאונה נשלל ממנו  -בשוער של  75 %לפחת  -הכושר להמשיך
במקצוע או בעיסוק שבו עסק כמפורט בהצעת הביטוח עד גתה מהלה א
תאונה  ,שבעקבותיהן נבצר ממנו לעסוק בע  ,סוק אתר המתאים לנסיונו ,
להשכלתו והכשרתו  .זאת  -לתקופה העולה על תקופת ההמתנה כנקוב
בפוליסה .
אם לא היתה למבוטח תעסוקה בנמן התחלת אי  -כושר העבודה  ,ייחשב
המבוטת כבלת  ,כשיר מוחלט לעבודה  ,אח עקנ מתלה או פגיעה בטפו יהיה
המבוטח רתוק לבית .

שהיתה קיימת
הסכום
האמור כשהוא צמוד למדד יוקף נגדי חודש  ,כל עוד בעל
הפוליסה ' היה משוחר מתשלום פריעות .

() 4

,

.

שהמבוטח שפוי בדעתן או לוב
די או עקב :
פציעה עצמית מכוונת 'בין

ג.

ב.
ד.
ה.

מלחמה או פשלה מלחמתית של כוחות עויינים  -סדירים או בלתי
סר,רינג
פעולת חבלה או טרור מכל סוג שהוא  ,אם זכאי לפיצויים מגוום

.1

המבוטח בכוחות הבטחון  -צבא  ,משטרה וכד '  -אם זכה לפיצה
ממשלתי .
ש  ,רות

ג

מגורב ממשלתן .
טיסת המבוטח בכלי טייס כלשהו פרט לטיסת המבוטח בכלן סייס

ח.

נוסעים .את קיום המחלה או את
רפואית
להובלת
מבחינה
כשירות
תעודתלקבוע
אפשרות
איןבעל
אורתי
אם

,

ט.

הפגיעה אשר א'  .הכ שר לעבודה בא כתוצאה מהן.
השתתפות פעילה של המבוטת בצלילה תת  -ותמית  ,בדאיה או בגלשן ,
בצניחה  ,בצייד.

י.

נגרם במישרין או בעקיפין  nwylnJמסיבוכים
בליזה .
לעבודה
בהרי ן או
הכושר
הקשורים
אם אי -

"

שעזי הפרמיה
הפרמו בנין ביטוח נוסף זה תשתנה בהתאם לתוצאות
להק

ג

בעל הפוליסה ישוחרר מתשלום הפרמיות החל מתום תקופת ההמתנה
תום -הגושר המהלט לעב דה של המבוטח בדצשות ולכל
נמשך אי
המאוחר עד
וכל שד
התקופה של ביטוח נוסף זה ,

,

,

לצורך שחריר זה ייחשב
געל הפוליסה ישוחרר גם מחובת תשלים

ד.

ב.

.

שנוצרה לפזי מועד התחלת השחרור

(

.

ה

יחסי .
ה.

,

.

געל הפוליסה לא ישוחרר מחובת תשלום יהחוספת לפרמיה ,
כמשמעותה בסעיף המתאים לענין זה בתנאים הכלליים של הפוליסה ,

שנוצרה לאחר מועד התחלת השחריד מהפרמיות  .תשלום  -התוספת
לפרמיה  -ירשם כחוב על הפול  ,סה כל עוד משוחרר בעל הפוליסה
בתשלומה .
אם במועד התהלת השחרור מתשלום פרמיות נכללה בפרמיה גם
תוספת כרמיה  -ובמהלך תקופת השחרור הבטת תשלומו של " ככום
'הביטוח
' והתנטל הצורך בתשלום ' תוספת פרמיה  , ,זקף מידי חודש

בארי

 , 93ו 111 -

.

.

במסגרת

.

עריכת

.

.

החשבן הוקדשי ' VJf ,

על  -יד החברה שישר

הלן  - :התשואה

החודשית ) -

התשואה החודשית תיוחם לחברה ולפוליסה לפי הכללים כדלקנק :
ו ) היתה התשואה החודשית קטנה א! שוה מהשיטור התודש ,
על ' ית המדד  ,היא תיוחס במלואה לפיליסה .
 )2היתה התשואה החודשית גדולה מהשישו החודש ' של עלוץ
המדד  ,היא תיוחס לפוליסה ולחברה כדלקנק :
חלק התשואה החודשית שיוחס לפוליסה  ,היה זה השווה לשישר

שי

,

המדד בצ  ,ר ף  85 %מההפרש שבין התשואה
השיעור
עליית
החודשיתשללבין
החודשי

המדד  -ויתרת
ותיגבה על
עליית
להברה
החודשי של
התשואה החודשית תהיה שייכת

עםדה .השזמר
התשואה החודשית שיוחסה לפול  ,סה תשוה מידי חודש "

.

ג ' ךסה

.

התודשי ן .
בהתאם לנוסחאות הכעויינות גתכמת הביטוח
החברה את
החודשף י  ,ערך
ובמהלכו תקבע
 ההשבוןחודש את
המצטבר .
החברה מודן
תקבע הבונוס
במסגרת יהחשבון החודשי " יתרת
המשוערך של ההשקעות ליום הקובע על  -סי סעיף א ' לעיל  .השווי

,

כשהמעותה בסעיף המתאים לערן זה נתנמנם הכלליים של העליסה ,

מהפרמיות .

אחת לחוש ביום העסקים האחרון תערוך החברה חשבך מצטבר של
הבונוסים ( ח  ,ובי  ,ם או שליליים ) הנובעם מ  -ההשקעות  ( -להלן  - :החשבון

התשואה החודשית של ההשקעות
שתשנק ב  R . M -תיקבע על  -פי הכללים המוגדרים לענין זה בתנאם
~
הנלליים של הפול  ,סה  ,בשינויים המחוייבים.

א פן תשלום הפרמיות של הפוליסה ywTln

התוספת

הרשעעות  ,כמפתם

:

ג.

לפרמיה.
~

מעת שנודע להברה  ,לפי
במקרה של נסיעת המבוטח לכל מדינה אחרת  Yaלתחומי מדעת
ישראל  ,לא ישחרר מתשלום פרמיות לפי ביטוח נוסף זה בעו תקופת
אי  -כושר עבודתן השלה על  3ושמקינג  H Hאם ר)זברה הסכימה אחרת
מראש וקבעה את התנאים לכ ל
~

ה

,

במקרה של תשלום בעד חלק מחודש יחושב התשלום בשפן

,

המאוחר.

()5

התהייבןת החברה
א.

"

שינה  nolEnמקצוע למסוכן פחות משהיה געת עריכת הביטוח הוא
יהיה זכאי להחזר פרגדה ממועד השינוי אן ההת -עה של המבוטח א

ב.
()3

המבוטח יודיע לחברה מיד על כל שינוי במקצועו או בע  ,סוקו  ,וכן על
כל תחביב שהחל לעסוק בו ואשר  ,ש גו משום סנון לחייו או לבחאותג
החברה תהיה רשאית לבטל בטוח נוסף זה בכל מקרה של שינוי
כאכזר  ,אלא אם כן נמסרה לה הודעה על כך והחברה הסכימה להמשך
ביטוח נוטף זה לפי התכאיב שנקבי על ax , -
שינה המבוטח מקצוע למ10כן יותר תוקטן חבות החברה באופן יחר .

זה  ,אם ) - 9הכושר המיחלט לעבודה

ש  ,כר  ,ן  ,שיכרות או שימוש בסמים על  -ידי המבוטח.
פעולה פלילית בה השתתף המבוטח.

ג.

שינוי וכקצוע  nv~ ol ,או שהות בחרל
א  ,מקשש ושסוי
משמים יסוד לביטוח נוסף זה נחשבים כמהותיים לעניינו .

של המבוטת כפי שהצהיר עליהם בשעת עירכת הפוחח

ו ) 2הגבלת אחריות החברה :

א.

שסכת הפרנסה "

במועד התחלת השחרור ושהתבטלה .

ב.

יביטוח ניכף
אחראית על
תהיה בעקיפין
במושרץ או
התברר לא
נגרם

ממנה.

החרשי האחרון של עליית המזז והחבית על  -פ  ,ה חושב הפיצץ השוזפי .

61 - 62

ככנורה חברה לביטוח בע " מ

משערן
)1

נספח

ד.

~

אם יתברר אגב ההשוואה האנווה כי התשאה החודשית שיוחסה
,לפחיסה תה  ,ה מעל  0 . 407 %מהשיער החודשי של עלי  ,ת המדד ,
חושב בונוס חודשי אשר יזקף לזכות הפוליסה ויצורף ל יתרת
הבוננם המצרבו של הפוליסה.
הבונוס  ,תווסף לסכומיה שיגיעו לפוליסה ז ] ( אן יגרעו מהסן בעת

.

.

ה.

תשלום סכום הניטוח הבסיסי או בעת תשלום ערך פדין הפוליסה
2ן

או בעת סילוק הפוליסה  ,לפי המקרה .
אם יתברר אגב ההשואה האמורה כי התשואה החודשית שיוחסה
לפחיסה תהיה קטנה מהשיער החודשיי של עליית המזת  , ,חושב

)3

.1
()7

ז.
ח.

על אף האמור לעיל תחשב  -יתרת הבונוס המצטבר
הראשונים לתקופת הביטוח כשוה לאפס .

.

ב 23 -

()8

ב.

ג.

,

בוררות

נל חילוקי דעות ש  ,תעוררו בקשר לנספח זה יימסרו להכרעת בורר יחא  -תוך
חורש ומם מיום מסעת החלטתה של החברה לידי בעל הכגלשה ,או
המבוטח  .אם בעל הפוליסה והחברה לא יבואו לידי הסכם בדבר בור  ,ינונה
הבורר על  -ידי המפקח על הבי10ח.

,

תקופת ההמתנה הש  24חודשים  .עם ואת לא יזוכה בפרמיות בשום
מקרה בעד הומן שלפני תום תקופת ההמתנה ,
עם קבלת ההודעה על א בוד כושר  .העבודה המוחלט של המבוטה ,
תעביר החברה למודיע את הטפטים הדרושים למילוי כתב התביעה
ולדלח של הרופא המטפל בחולה  a ' OnD .אלו  ,לאחר שימולאו
כהלכתם  ,ש להחזיר לחברה תוך חודש ימיה מקבלתם  ,אם תעסוקת
המבשח היתה בשכר  ,יש לצרף לטפסים אלה תעודה ממעבידי של
המבוטת  ,בה ' אושר  ,שמאז התחלת אן  -הכושר המוחלט לא עבד
המבוטח אצל מעבידו .
בעל הפוליסה או המבטח יה  ,ה תי  ,ב להמצ ' א ללבדה  ,על השבונו  ,בל
המסמכים לב  ,רוד מקרה המחלה או הפגיעה בגוף המבוטח  ,כן תוכל
רופא
התבדה לנהל כל חקירה אסימון לבצע את בדיקת המבוטח
א ] רופא  ,ם מטעמה  .הובנת אלה מוטלות על בעל הפויסה ועל המבגנח ,
הן לפני אישור התביעה והן במשך נל הומן שהחברה שחררה את בעל
הפוליסה מתשלומי פרנ19ת .

החזרת כושר העבודה
אם חלפו תוצאות המחלה או הפגיעה בגוף ימבוטח חור שוב טשר העבודה ,
הוא או בעל הפוליסה להודיע זאת לחברה ולהמשיך בתשלום הפרנסות
במלואן ,
חייב
החל מהחודש שלאחר החזרת כושר העבת  -ה ש .
אם שוחרר בעל הפוליסה מפרמיות שלאחר החורת כושר העבידה של
המבוטח ' ,היה ח,יב לנכלם פרמיות אלה לחברה .
מפקד זה תחול על בעל הפוליסה החובה לשלם גם את תוספת הפרמיה
שתקבע עמידי החברה כדי להבטיח את תשלום סכום הביטוח  ,אם נקבעה
תוספת פרמיה .

החודשים

( 6ן התביעה
א  .את ההודעה בכתב על שקוה המחלה א ! התאונה שגרנה לאובדן
מוחלט של כושר העבודה  ,חייב בעל הפולשה או המבוטח למסור
לחברה  ,בענר המבוטח בחיים  ,חודש יגרם לפגי תום תקופת ההמתנה .
אם ההודעה ת ' מסר מאוחר יותר  ,ייחשב לצורך ביטח זה שאי -כושר
העביה התחיל חודשיים לפנ ' מסירת הה דעה כאשר תקופת ההמתנה
היא  3חורשים  ,או  5חודשים לפני מסירת ההדעה כאשר תקופת
ההמתנה היא  6חודשים או  23חודשיים לפני מסירתת ההודעה כאשר

נ9

)

ב ' טול הנספח
תוקף נספח זה יפת :
א  .בתום תקופת הביטיח הנוסף ה בגיל

ב.
.7
ד.

בארי 3ו .

65

של המהמטח  ,הכל לפי הנצעד

המוקדם יותר .
כאשו הפרמיה לא שולמה בהתאם לתנאי הפוליסה.
שב תקופת הביטוח הי10די .
כאשר הביטוח היסודי בוטל או

שהפוליסה הומרה לפוליסה מסולקת .

(  ) 10בכל מקרה בו התווספה הרחבה זו לפוליסה בכל עת שהיא אחרי עריכתה

היא תיכנס לתוקף מיום הוספתה לפוליסה ובכפיפות לאמור בסעיף
לתנאים הכלליים של

עייפי

111 - 1

החברה תחן  ,ר התברה את הפרמיות
קיום תנאי זה על  -ידי המבוטח הוא היסוד לקיום הניסוי לפי נספח זה .

"

.

בכל עת שיתברר כי יתרת הבוגיס המצטבר  -הוא שלילית  ,תחול על
בעל הפוליסה החובה לשלם לחברה יתחפת פרניהן בכפוף לתנאים
המנגדדים לענין זה בתנא ,ם הכלליים של הפוליסה .

אחרי מילוי הדרישות של סע ' ף זה  ,תקבל החברה תוך  30יזם החלטה
בנדון ותודע על כך לבעל הפוליסה או למבוטח  .אם ההחלטה היא
חיובית  ,ישוחרר בעל הפוליסה מתשלום פרמיות החל מתום תקופת
ההמתנה ,בכפיפות לנקודה א' של סעיף זה.
עד קבלת החלטת החברה יש לשלם את הפרמיות ] את הפרמיות
הנוספות בהתאם לתנאן הפוליסה ] לנספח זה  ,כד ' שוק הפול  ,סה והן
ביטוח נוסף זה יה ' ו בתוקף מלא  .עם אישור אי  -הכושר המוחלט על  -יד

השדפות שולמו לה.

.

הפסד חודשי אשר יזקף לחובת הפוליסה ויופחת מ  ,תרת הבונוס
המצטבר . -
אם יתברר אגב ההשואה האתורה כי התשואה החודשית שיוחסה
לפוליסה תהיה בין  %ם לבין  0 . 407 %מעל השיעור החודשי של
עליית המדד  ,לא תחול חובה לשלם תוספת פרמיה כאמור
בסעיף ו ' להלן  ,ולא יחושב בונוס בגין נספח זה .

ייי

הפוליסה .

(  ) 1 1החברה לא תהיה אתראיח עבור נכות

גירסה 1 - 52ם

כיסוי ניסף

2

זה  ,א; עבור כל

הקיימת אצל המבוטח בעת עריכת

נכות הנ  ,בעת במישרין יק

בעקישן מנבזת זו .

כ1נ1רג 7חבךה לביטוח בע " מ

