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 אירועים משפחתיים LIFEאקסטרא 

 במועדי שינויים בסטטוס המשפחתי ,ללא חיתום למקרה מוות הגדלת הכיסוי הביטוחינספח ביטוח נוסף המאפשר 

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

 ה, זולת אם נאמר אחרת בנספח זה.כפוף לתנאי הפוליס

 

 ופרשנות הגדרות - 1סעיף 

 לצידו כמפורט להלן:המופיעה תהיה לכל אחד מן המונחים הבאים המשמעות  הז נספחב /./

  -להגדלת סכום הביטוח למקרה מוות הזכאותאירועי 

 נישואי המבוטח  .א

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

 ואי )גירושי( המבוטח.התרת ניש .ג

במועד  אינה נמכרת שהפוליסהובמידה  בפוליסה למקרה מוותנוסף  ביטוחרכישת סכום  -למקרה מוותהגדלת הכיסוי הביטוחי 

 להלן;  5להוראות סעיף  ובהתאם ,באותו מועד הנמכר בחברהדומה , כיסוי ביטוחי ההגדלה

 י הביטוחי למקרה מוות בחברה;מועד קבלת בקשת המבוטח להגדלת הכיסו – מועד ההגדלה

  .הראשון לחודש בו אירע אירוע הזכאות – הזכאותחישוב מועד 

 סכום הביטוח למקרה מוות בפוליסה, כמפורט בדף פרטי הביטוח. –סכום הביטוח למקרה מוות 

נית ביטוח, המהווים חלק אליו צורף נספח זה לרבות התנאים הכלליים לביטוח שאושרו כתוכלמקרה פטירה חוזה ביטוח –יסהפול

 .בלתי נפרד של חוזה הביטוח

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

 זה. נספחהמועד הנקוב בדף פרטי ביטוח כ"תחילת ביטוח" בהתייחס ל – זה  ביטוח לנספח תחילת

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

מונחים בנספח זה שההגדרות שלהם לא מופיעות בסעיף זה, תיקבע הגדרתם בהתאם להגדרות התנאים הכלליים של  0./

 הפוליסה. 

 בכל מקרה של סתירה בין הוראות התנאים הכלליים של הפוליסה להוראות נספח זה, יחולו הוראות נספח זה. 5./

 

 לפי נספח זה הכיסוי הביטוחי - 2יף סע

צורך לא לזאת ו 5נוסף, כאמור להלן בסעיף ביטוח בסכום  ,למקרה מוות את סכום הביטוח  ליהגדל קנה למבוטח אפשרותמנספח זה 

  .הגדלהבמועד ה מצב בריאותו תבהוכח

 

 תשלום הפרמיות - 3סעיף 

בפרק  המפורטים ובאופן תשולם בתאריכים אשר ,לנספח זה הביטוח יפרט בדף הנקובה הפרמיה תמורת ניתן זהביטוח נוסף   /.5

 .פוליסההכיסוי הביטוחי שבתנאים הכללים  ל

 כמצוין בדף פרטי הביטוח.  ,תתעדכן מדי שנה לפי גילו של המבוטחהחודשית עבור נספח זה הפרמיה  5.0

 

 הגדלת סכום הביטוח למקרה מוות - 4סעיף 

בתנאי שנספח זה בתוקף לעיל, ו /כהגדרתם בסעיף  להגדלת סכום הביטוח למקרה מוות בקרות כל אחד מאירועי הזכאות /.5
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, בהתאם לחישוב 33אשר במועד חישוב הזכאות עדיין לא הגיע לגיל מבוטח יהיה בכפוף לאמור להלן, בקרות מקרה הזכאות,, ו

סכום הביטוח למקרה מוות בפוליסה בסכום נוסף, כאמור להלן  רשאי לבקש מהחברה להגדיל את  גיל המבוטח לפי תנאי הפוליסה,

  .וזאת ללא צורך בהוכחת מצב בריאותו במועד ההגדלה 5.0בסעיף 

הזכאות, תהיה בסכום הנמוך מבין: בקרות כל אחד ממקרי למקרה מוות, אותה זכאי המבוטח לרכוש  סכום הביטוחהגדלת  5.0

  כפי שהיה במועד חישוב הזכאות.   "סכום הביטוח למקרה מוות הבסיסי"מ 02%או  02/0.//./ -מדד הידוע ב)לפי ה₪  522,222

במועד תחילת הביטוח על פי למקרה מוות סכום הביטוח  יהיה הנמוך מבין: "סכום הביטוח למקרה מוות הבסיסי"זה,  5.0לענין סעיף 

או סכום הביטוח למקרה , חישוב הזכאותהידוע במועד  נספח זה, כשהוא מעודכן בהתאם לשיעור השינוי בין המדד היסודי לבין המדד

   .כפי שהיה במועד חישוב הזכאותמוות 

, להגדלה תהיה לפי בקשה בכתב של המבוטח /.5עיף מימוש הזכאות להגדלת  סכום הביטוח למקרה מוות כאמור לעיל בס 5.5

, אליה , בגינו הוא מבקש לממש את זכות ההגדלהימים מיום בו התקיים אירוע הזכאות 02אשר תימסר לחברה לא יאוחר מתום 

 יצורפו אסמכתא ו1או תעודה רשמית המקנה זכות לרישום אירוע הזכאות הרלוונטי במרשם האוכלוסין.

במהלך תקופת הביטוח על פי נספח זה, יהיה המבוטח זכאי לרכוש הגדלה של סכום הביטוח למקרה מוות  בקרות כל אחד  5.5

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

הפרמיה בגין סכום ההגדלה תיקבע במועד ביצוע ההגדלה על פי גילו, מינו, היות המבוטח מעשן או לא מעשן, ובהתאם  5.3

 לתעריפים שיהיו מקובלים בחברה באותה עת

 

 הנספחביטול תוקף   5סעיף 

 הבאים: מהאירועיםהראשון מבין נספח זה יתבטל בקרות 

 .33בהגיע המבוטח לגיל  /.3

 במות המבוטח. 3.0

 לאחר מימוש הזכות להגדלת סכום הביטוח למקרה מוות בהתאם לתנאי נספח זה בפעם השלישית.  3.5

 . של הפוליסה הנקובה בדף פרטי ביטוח הביטוח תקופת בתום 3.5

 בתום תקופת הביטוח של נספח זה, הנקובה בדף פרטי הביטוח 3.3

או בשל הפרת  פוליסהבהתאם לתנאי ה עקב אי תשלום פרמיות הפוליסה בוטלה ע"י החברה בהתאם לחוק חוזה ביטוח כאשר 3.5

 .בפוליסהחובת הגילוי כאמור 

 . לפי בקשת המבוטח שנמסרה  לחברה בכתב לביטול הפוליסה או נספח זה 3.7

 

 

 


