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הרחבה לברות ביטוח
הרחבה זו נכללת בתוכנית הבסיסית "טופ לעתיד" ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה ,אם צוינה בדף פרטי הביטוח.
.1

הגדרות ופרשנות
" 1.1התוכנית הבסיסית" – תוכנית לביטוח אובדן כושר עבודה "טופ לעתיד".
" 1.2סכום הביטוח להרחבה זו" – ההפרש בין סכום הביטוח לפיצוי חודשי בתוכנית הבסיסית ,לאחר שהוקטן על ידי המבוטח בהתאם
לסעיף  8.3.4לתוכנית הבסיסית ,לבין סכום הביטוח לפיצוי חודשי שהיה בתוכנית הבסיסית לפני ההקטנה האמורה ,כשהוא צמוד למדד
החל ממועד תחילת הביטוח של הרחבה זו ועד למועד מימוש ברות הביטוח ,כהגדרתו להלן.
 1.3הוראות התוכנית הבסיסית יחולו גם על הרחבה זו בשינויים המחויבים ,ואולם במקרה של סתירה בין הוראות הרחבה זו להוראות
התוכנית הבסיסית ,או במקרה של הוראה ספציפית בהרחבה זו – יחולו הוראות ההרחבה.
 1.4רכש המבוטח הרחבות נוספות שצורפו לתוכנית הבסיסית כחלק בלתי נפרד ממנה ,יחולו עליהם הוראות הרחבה זו בהתאמה ובשינויים
המחויבים ,זולת אם נאמר אחרת בהרחבה האחרת ,ואולם במקרה של סתירה בין הוראות הרחבה זו להוראות הרחבות אחרות אשר
צורפו לתוכנית הבסיסית יחולו הוראות הרחבה זו על הזכויות הנובעות ממנה.

.2

רכישת ההרחבה ומועד כניסתה לתוקף של הרחבה זו
 2.1הרחבה זו תיכנס לתוקפה במקרה של העדר תעסוקה של המבוטח לתקופה שמעל ל 12 -חודשים או לאחר תום תקופת הריסק הזמני ,לפי
המאוחר מבניהם ,כאמור בסעיף  8.3לתוכנית הבסיסית ,לאחר קבלת הסכמתו של המבוטח לרכישת ההרחבה על פי הצעת החברה לפי
סעיף  8.3.4לתוכנית הבסיסית או לאחר שהמבוטח ביקש לרכוש אותו בהיותו במצב של העדר תעסוקה כאמור ,ובלבד שהסכמת
המבוטח ,כאמור ,או בקשתו לרכישת ההרחבה תתקבל בחברה בטרם אירע למבוטח מקרה הביטוח .המבוטח רשאי לרכוש הרחבה זו
מחדש בכל מקרה בו יקלע למצב של העדר תעסוקה ,כאמור ,ובכל מקרה כזה תהיה תחילת הביטוח של ההרחבה המועד בו ביקש
המבוטח לרכוש הרחבה זו מחדש.
 2.2עם כניסת ההרחבה לתוקף תשלח החברה למבוטח דף פרטי ביטוח מעודכן.

.3

פרמיה
הפרמיה בגין הרחבה זו נכללת ב"פרמיה להרחבות" כמפורט בדף פרטי הביטוח ,וכוללת את עלות הפרמיה בגין כל ההרחבות שצורפו לתוכנית
הבסיסית ,והיא תשולם במועדים ובתנאים כקבוע בתוכנית הבסיסית.

.4

ברות הביטוח
 4.1כל עוד התוכנית הבסיסית בתוקף ,ומשולמת כסדרה ,והרחבה זו נכנסה לתוקפה בהתאם לאמור בסעיף  2.1לעיל ,יוכל המבוטח לבקש
מהחברה לחזור ולהגדיל את סכום הביטוח לפיצוי חודשי בסכום ביטוח לפיצוי חודשי נוסף ,השווה לסכום הביטוח להרחבה זו באותם
תנאים לכיסוי כפי שהיו בתוכנית הבסיסית וזאת ללא צורך בחיתום רפואי (להלן" :מימוש ברות הביטוח").
 4.2על המבוטח לפנות לחברה בכתב ולבקש את מימוש ברות הביטוח בבקשה בכתב שתימסר לחברה לא יאוחר מששה חודשים מהמועד בו
הסתיים מצב העדר התעסוקה והמבוטח החל לעבוד בעבודה כלשהיא ,או בתוך חמש שנים ממועד רכישת הרחבת ברות ביטוח זו ,לפי
המוקדם מבניהם ,ובלבד שבעת הגשת הבקשה למימוש ברות הביטוח לא היה המבוטח באובדן כושר עבודה.
יובהר ,כי לצורך מימוש ברות הביטוח כאמור בסעיף זה ,על המבוטח להמציא לחברה הוכחות באופן סביר בדבר סיום מצב העדר
תעסוקה ובכלל זאת דו"חות שהגיש לשלטונות המס או תלושי שכר ,לפי הענין.
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 4.3יובהר כי מימוש ברות הביטוח והגדלת סכום הביטוח לפיצוי חודשי כאמור בסעיף  4.1לא יחולו על מקרה ביטוח שאירע בטרם
נמסרה לחברה בקשת המבוטח למימוש ברות הביטוח ,והמבוטח לא יהיה זכאי לכל תשלום מהחברה עבור הסכומים המוגדלים
בגין מקרה ביטוח כאמור.
 4.4מימש המבוטח את זכותו לברות ביטוח לפי הרחבה זו במועד כקבוע בסעיף  4.2לעיל ,תשלח לו החברה דף פרטי ביטוח מעודכן בתוך
עשרה ימים ממועד העדכון.
.5

תקופת הביטוח להרחבה זו
תקופת הביטוח להרחבה זו והביטוח לפיה יסתיימו ,והחברה תהיה פטורה מכל התחייבויותיה לפי הרחבה זו ,במועד המוקדם מבין :
 5.1בתום ששה חודשים מהמועד בו הסתיים מצב העדר התעסוקה של המבוטח והמבוטח החל לעסוק בעסק ,משלח יד או עבודה כלשהיא,
בין כשכיר ובין כעצמאי.
 5.2בתום חמש שנים ממועד רכישת הרחבה זו.
 5.3ביטולה של הרחבה זו ע"י המבוטח או ע"י החברה ,בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.
 5.4תום הביטוח של התוכנית הבסיסית לפי הוראות סעיף  2.5לתוכנית הבסיסית ,או תום תקופת הביטוח של הפוליסה ,כהגדרתה בתוכנית
הבסיסית (להלן" :הפוליסה") ,אם התוכנית הבסיסית צורפה ככיסוי ביטוחי לפוליסה.

.6

ביטול ההרחבה
המבוטח יהיה רשאי לבטל הרחבה זו בכל עת ,מבלי לפגוע בזכותו להמשיך את הביטוח על פי התוכנית הבסיסית והרחבות נוספות לתוכנית
הבסיסית ,אם נרכשו כאלה.
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