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  לביטוח חיים למקרה מות המבוטח ביטוח נוסף נספח  –אקסטרא  1ריסק נספח 

   בפרמיה משתנה מדי שנה

ביטוח נוסף זה כלול בפוליסה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה אם צוין ברשימת הכיסויים הביטוחיים בדף פרטי הביטוח והוא כפוף 

 לתנאי הפוליסה, זולת אם נאמר אחרת בנספח זה.

  

  ופרשנות הגדרות. 1

  :להלן כמפורט לצדו המשמעות המופיעה הבאים מהמונחים אחד לכל תהיה זה בפרק 1.1

   -להגדלת סכום הביטוח למקרה מוות הזכאותאירועי 

 נישואי המבוטח   .א

 לידת ילד של המבוטח או אימוץ ילד לפי חוקי המדינה.  .ב

 התרת נישואי (גירושי) המבוטח.  .ג

   להלן 4נוסף למקרה מוות, בהתאם להוראות סעיף ביטוח שת סכום רכי -למקרה מוות סכום הביטוח הגדלת 

  .מועד קבלת בקשת המבוטח להגדלת הכיסוי הביטוחי למקרה מוות בחברה -מועד ההגדלה

  הראשון לחודש בו אירע אירוע הזכאות –מועד חישוב הזכאות 

מוות אירע בהיות הפוליסה ונספח זה בתוקפם ובתנאי שה זה נספח זהלפני תום תקופת הביטוח ל המבוטח מות -  הביטוח מקרה

 .המלא

 , בפוליסהש "פרק הכיסוי הביטוחי"הוראות המחושב מדי חודש על פי למקרה מוות הביטוח  סכום - למקרה מוות הביטוחום סכ

   וכמפורט בדף פרטי הביטוח.

י הפוליסה, ונרכש  סכום ביטוח קבוע צמוד יובהר כי אם צורף נספח זה לפוליסה במועד כלשהוא לאחר מועד תחילת הביטוח לפ

  למדד למקרה מוות, תחושב הצמדת הסכום למדד המחירים לצרכן החל מיום תחילת הביטוח הנוסף לפי נספח זה.

חוזה הביטוח אליו צורף נספח זה לרבות התנאים הכלליים לביטוח שאושרו כתוכנית ביטוח, המהווים חלק בלתי נפרד של  – פוליסה

   הביטוחחוזה 

  כקבוע בדף פרטי  ביטוח בהתייחס לביטוח נוסף זה. – תום תקופת הביטוח לנספח זה

  בדף פרטי ביטוח כ"תחילת ביטוח" בהתייחס לביטוח נוסף זה. כקבוע  – זה  חילת ביטוח לנספחת

  .לנספח זה טוחהתקופה שבין מועד תחילת הביטוח לפי נספח זה לבין תום תקופת הבי – תקופת הביטוח לפי נספח זה

מונחים בנספח זה שההגדרות שלהם לא מופיעות בסעיף זה, תיקבע הגדרתם בהתאם להגדרות התנאים הכלליים של  1.2

 הפוליסה. 

  בכל מקרה של סתירה בין הוראות התנאים הכלליים של הפוליסה להוראות נספח זה, יחולו הוראות נספח זה. 1.3

  

  התחייבות החברה לפי נספח זה .2

לעיל,  ובכפוף לתנאים ולהוראות שבתנאים הכלליים של הפוליסה ולהוראות  1ע מקרה הביטוח לפי נספח זה, כהגדרתו בסעיף איר

  נספח זה, תשלם החברה למוטב את סכום הביטוח למקרה מוות. 

 

  ות ותשלומןהפרמי. 3

 ובאופן תשולם בתאריכים אשר ,פח זהלנס הביטוח פרטי בדף הנקובה הפרמיה תמורת ניתן זהלפי נספח  ביטוחיה כיסויה 3.1

  .בפוליסה בפרק הכיסוי הביטוחי המפורטים

 תשתנה בפוליסה, הפרמיה בהתאם לסכום הביטוח, בכפוף לאמור בפרק הכיסוי הביטוחי תשתנה זה נספח לפי לביטוח הפרמיה 3.2

   .הביטוח פרטי כמצוין בדף ,בעת השינוי המבוטח של גילו לפישנה  מדי

 



                                                                                                           376נספח 
 

5/2014  M376   מנורה מבטחים ביטוח בע"מ                                                    2מתוך  2עמוד 
 

  הביטוח למקרה מוותכום סהגדלת . 4

  

לעיל, ובכפוף לאמור להלן, יהיה  1כהגדרתם בסעיף  להגדלת סכום הביטוח למקרה מוותבקרות כל אחד מאירועי הזכאות  4.1

ואשר במועד חישוב הזכאות עדיין לא , ללא כל החרגה, סייג או תוספת הנובעים מחיתום שהתקבל לביטוח על פי נספח זהמבוטח 

סכום הביטוח למקרה מוות  רשאי לבקש מהחברה להגדיל את , בהתאם לחישוב גיל המבוטח לפי תנאי הפוליסה, 55הגיע לגיל 

 .  וזאת ללא צורך בהוכחת מצב בריאותו במועד ההגדלה 4.2 בסכום נוסף, כאמור להלן בסעיף

אות, תהיה בסכום הנמוך מבין: הזכבקרות כל אחד ממקרי למקרה מוות, אותה זכאי המבוטח לרכוש  סכום הביטוחהגדלת  4.2

   . במועד חישוב הזכאותכפי שהיה   "הבסיסיסכום הביטוח למקרה מוות "מ 20%או  1.11.2012 -מדד הידוע ב(לפי ה₪  300,000

במועד תחילת הביטוח על פי למקרה מוות סכום הביטוח  יהיה הנמוך מבין: "הבסיסילמקרה מוות "סכום הביטוח זה,  4.2לענין סעיף 

למקרה או סכום הביטוח , חישוב הזכאותספח זה, כשהוא מעודכן בהתאם לשיעור השינוי בין המדד היסודי לבין המדד הידוע במועד נ

   .כפי שהיה במועד חישוב הזכאות מוות לפי נספח זה

, להגדלה בוטחתהיה לפי בקשה בכתב של המ 4.1עיף כאמור לעיל בססכום הביטוח למקרה מוות  מימוש הזכאות להגדלת  4.3

, אליה ימים מיום בו התקיים אירוע הזכאות, בגינו הוא מבקש לממש את זכות ההגדלה 90אשר תימסר לחברה לא יאוחר מתום 

 יצורפו אסמכתא ו/או תעודה רשמית המקנה זכות לרישום אירוע הזכאות הרלוונטי במרשם האוכלוסין.

קרות כל אחד ב סכום הביטוח למקרה מוות טח זכאי לרכוש הגדלה של תקופת הביטוח על פי נספח זה, יהיה המבובמהלך  4.4

  מאירועי הזכאות, אך לא יותר ממקסימום שלוש פעמים בסך הכל. 

הפרמיה בגין סכום ההגדלה תיקבע במועד ביצוע ההגדלה על פי גילו, מינו, היות המבוטח מעשן או לא מעשן, ובהתאם  4.5

 .תה עתלתעריפים שיהיו מקובלים בחברה באו

 החברה תשלח למבוטח דף פרטי ביטוח מעודכן לאחר ביצוע ההגדלה. 4.6

  

   הנספחביטול תוקף . 5
  

 נספח זה והביטוח על פיו יתבטלו בקרות כל אחד מהאירועים הבאים:

  פוליסה או נספח זה.העל פי  הביטוח תקופת בתום 5.1

ף לחוק הגנת השכר עקב אי תשלום ההפקדות בהתאם הפוליסה בוטלה ע"י החברה בהתאם לחוק חוזה ביטוח, ובכפו כאשר 5.2

 .בפוליסהאו בשל הפרת חובת הגילוי כאמור  פוליסהלתנאי ה

  נספח זה הפוליסה אול וטילב לפי בקשת המבוטח שנמסרה לחברה בכתב  5.3

 . בהתאם לתנאי הפוליסה במקרה בו הפוליסה הומרה לפוליסה מוקפאת 5.4

וגם ההפקדות לפוליסה הופסקו  ,משך במלואו או הועבר במלואו לקופת גמל אחרתבמקרה בו החיסכון המצטבר בפוליסה נ 5.5

 .במלואן , בהתאם לתנאי הפוליסה

 עם תשלום מלוא סכום הביטוח למקרה מוות. 5.6

  

  


