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ישוהרר,חודשייםפיצוייםתשלונןיבוצעושבהההקופהבמשך הביטוחבנספחהנקובותהפרמיותמתשלוםהפוליסהבעל

תהיהוהפוליסה,התקופהאותהבתוךהלפרעונןשזמן,היסודי .להלן'גבפיסקאלאמורבכפוף.המלאבמקפה

חובת)לחודשיהפרמיותתשלםאופוייהשבזהשחרורלצורך העבודהכושרהחזרתעקב,המלאיםהתשלוכיםהמשך
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הקטנתשלבדרךיבוצעלפרמיההתוספתתשלום,. בסכוםהחודשייםהפיצויים,,...
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או,הזההעיסויאוהמקצועשינוי אולחייוסכנהמשוםבושישתרגיגהמגולחאימץאם

החברהעלתחל,לתוקףזהנספחכניסתאחרי,לבריאותו.. אחריות
עיבמתגכןלפניהידיעהמגיחאם,זהנספחיפי השינוי
גכתבלכדהסכמתהאתנתנהוההברההזההתחביבאי כאמורהמגיחהודיעלאאם.לחגרהשולמהמתאימהפרמיה

חוקלמראיתבכפוףהחברהחבותלחלוטיןתתבטלאותישן- ההשמהביטחחווה
.981נ-א" פחותלמסוכן.עיסוקו'אומקצועואתהמבוטחשינהאם.
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תקופת"תוםלפניימיםחודש,בחייםהמבוטחבעוד,לחברה ההאתנה
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~ lnההודעהמסירתלבי שאיאו,7שיס)חשלושההיאהמתגהכת)תקכאשר,הזאת חודשים5התחילהכושר
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לצרףיש,בשכרהיתההמבוטחהעסוקתאם.מקבלתם שמאזיאושרבה,המבוטחשלממעבידותעודההללולטפסים

.מעבידואצלהמבוטחעברלאהמוחלטהכושראיהתחלת על,לחברהלהמציאחייביםיהיוהמבוטחאוהפוליסהבעל.ג

כאופןלדרושיכולהשהיאהאחריטהמסמכיםכל,חשבונם בגוףהפגיעהאוהמחלהמקרהלבירורוהמיועדיםסביר

אתלבדוקובייחודחקירהכללנהלהחברההוכלכן.המבוטח -עלהמבוטח

מיטלותאלוחובות.מטעמהרופאיםאורופאידי והןהתביעהאישורלפניהן,הלבוטחועלהפוליסהבעלעל

.חודשייםפיצוייםמשלמתשהחברההזמןכלבמשך .ד
יום30תוךהחברהתקבל,זהסעיףשלהדרישותמילויאחרי הפוליסהלבעלכךעלותודיעהפיצוייםתשלוםבדברהחלטה

אתהחברהתשלם,חיוביתהשההחלטהאם.למבוטחאו מתוםהחלהחודשייםהפיצויים
בנפיצות,ההמתנהתקופת" .זהסעיףשל'אלפסקה

<ID'החודשייםהפיצויים.ה lWיאשרשבה,קבלהנגדלמבוטח ממנונמנעבריאותומצבעקבמרםכוחו-באאו,המבוטח

הרעושנריאותומצבהמשךואתהכסףקבלתאת,()כלעשות להמשךהגורב
,לעבודההמוהלםכושרו-אי הפרמיותאתלשלםישהחודשייםהפיצוייםתשלומיהתחלתעד.ו

שהןכדי,זהונספחלפוליסהבהתאםnltvlanהפרמיותאת)
התחלתעם.מלאבתוקףיהיוה:נוסףביטוחוהןהפיליסה דפית)העהפרמיותאתהחברהתחזירהפיצוייםתשלוט

ששילמי .לה
מקדםוהנאייסודהיאהמגוטחידיעלזהסעידתנאיקים.ז

.זהנספחלפוהפיצייםלתשלומי
:העבודהכושרהחזרת כושרחזרולמבוטחבגוףהפגיעהאוונמחלהתוצאותחלפואם

לחברהזאתלהודיעהפוליסהבעלאוהואחיובים,העבודה חזרתשלאחרבחודשהחל,במלואןהפרמיותבתשלוםלהמשיך)

זמןבעדפיצוייםnDIID<שילמההחברהאם.שלוהעבודהכושר להחזירחויבהואיהיה,כאמורהעבודהכושרהחזרתשלאמך

.לחברהאלהפיצויים תוספתאתגםלשלםהחובההפוליסהבעלעלתחולזהממועד

,הביטוחסכוםתשלובאחלהבטיחכדיהחברהי"עשתקבעהנתמיה .פרמיהתוספתנקבעהאם

:ח11רעבירהכושראובדן(8) מהפסקתחודשיםשישהתוךאם
באופןשובאבד,הפיצוייםתשלומי שבגללהסיבהאותהמתמתהמבוטחשלעבודתוכושרמוחלט

המשך,החוורהעבודהכושרבאיבודיראו,לכןקודםפיצוייםשולמו ,פילוייםלמבוטחשולמושבגינוהקודכהעבודהכושרלאיבוד

מתשלומימשוחרריהיההפוליסהובעליחודשוlSIDnD11תשלומי) תקיפתללא,החוזרהעבודהכושראיבודההלשבומהיום,פרמיות

.נוספתהמתנה

:חלייבאופןהעבודהכושרהחזרת(9) בסעיףהאמורלמרות.א

שולמואם,לעיל"עבודהכושראחירת" חזרמכןלאחרומידזהנספחלפיחודשייםפיצוייםלמבוטח

התנאיםשניבווהתקיימוחלקיבאופןהעבודהשר)כלמבוטח :להלן

שולמושבגינהתאונה)אמחלהאותהמסיבת)ממגנבצר(1 הנהחודשייםהפיצוייםלו
אועבדשבובמקצועלעבוד,ל" ,תאונהאומחלהלאותהעדעסקשבובעיסוקלעסוק

העבודהמשעותלפחות(אחיזחמישים)1ן50שלבשיעור לעבודרגילשהיה
.לעבודהמוחלטכשירבלתיהיותולפני לפחות(אחוזחמישים)%50בשיעוראובדןלונגרם(2

משכרי .השתכרותואו

%50בשיעורחלקיחודשיפיצוילוהשלםהחברהאזי לכלאך,החלקיהכושראינמשךעודכל(אחוזחמישים)

.חודשים6שלתקופהלמשךהיותר

מתשלוםשחרורבענין"החברהחבות"בסעיףהאמורלמרות.ב שלמתשלוכזהבמקרהמשוחררהפוליסהבעליהיהפרמיות

תשלוםתקופתלמשךוזאתמהפרמיות(אחוזחמישים)5011 החלקייםהפיצויים-
.זהסעיףלפי במקרהגםיחול'גקטןסעיף"החברהחבות"בסעיףהאמור=

.המשוחררתולפרמיההפרמיהלתשלוםיחסיובאופןזה

:הליואח)פדיון(10) -על,וההלוואההפדיון=
התחלתאחריגכיחושבו,הפוליסהתנאיפי כאילו,תשלומםתקופתכלובמשךהחודשייםהפיצוייםתשלומי

.הפוליסהשלהכללייםלתנאיםבהתאםמשתלמותהפרמיות-

:בוררות(11)

יימסרו,זהנוסףביטוחתנאילהפעלתבקשרשיתעוררודעותחילוקי החברהההלטתמסירתמיוםימיםהודשתוך,יחידבוררלהכרעת

הפוליסהבעלידי-עלייבחרהבורר.המבוטחאוהפוליסהבעלליזי- -
<nvtבעלאס.והחברה lsnבדברהסכםלידייבואולאוהחברה -עלהבוררימונה,הבורר--

.האוצרמשרדשלידהביטוחעלהמפקחידי .הבוררותהוצאותעלגםיפסוקהבורר-.

:הפיציייםסכוםהגבלת(2ג) בזהומוצהרמוסכם

;כי משכרו%75עליעלהלאלמשטחשיגיעוהחודשייםהפיצוייםסך.א

של("המשכולית":להלן)הממוצעתהשתנווטיאוהממוצע התאונהאוהמחלהלקרותשקדמודשיט)החגג-בהמבוטח

.הכושרלאישגרמו :כדלקמןייעשההמשכורוהממוצעחישוב.ב

,הצמדההפרשיייווספוהמשכורותעשרה-משתייםאחתלכל ביוםהידועלמדדועדהמשכורתתשלוםביוםהידועמהמדד

הוו,%75-ו12-ביחולקשיתקבלהסכוכ.הביטוחמקרהקרות--

.החודשיהפיצויאת ,החודשייםהפיצוייםהוקטנו,לעילמהאמורכתוצאה,אם.ג

שתיבגיןהפרמיותעודףאתהפוליסהלבעלהחברהתחזיר באופן,כאמורלהקטנהשקדמוהשמם
סכוםלהקטנתיחסי .החודשייםהפיצויים

:הפיציייםהעברתאוהתוספתשיעביד(3ג) אולשיעבודניתניםאינם,לפיוהמגיעיםהפיצנייםאו,זהנספח._

אוהודעהכלידי-עלתחוייבלאוהחברהכלשהיבצורהלהעברה-

שתשועבדבמקרה.המבוטחאוהפוליסהבעלשלכזאתבקשה המליסה--
.זהנטפחעלשיעבודהיחוללא,היסודיהביטוחלפי

:הודעות(14) anלהיעשותחייגתזהלנספחנקשרהודעהכל

~s(בנספחשינויכל .נכתבאותואישרההחגרהאסרקלתוקפוייכנס
:natranביטול(15)

:להלןהמפורטיםהמקריםנכלבסלהזההנספח.א )א,שהיאסיבהמאיזוהפוליסהביטילשלמקרהבכל(1)

או,שנה65למבוטחמלאושבההביטוחשנתבגמר(2) הביטנתהמרתעם(3)

.מסולקnlwla(היסודי זכאיהמבוטחיהא,לעיל(3)קטןבסעיףהאמורלמרות__

פרמיהשתשולםבתנאי,זהנספחפי-עלהניטוחלהמשך-
,החברהשתקבעבשיעור,זהנוסףביטוחבגיןכעמית-הד המרתעםהפוליסהלבעלאולמבוטחשתישלחבהודעה-

.מסולקלביטוחהיסודיהביטוח=

שופמהלא,זהנספחאוהפוליסהתששןעל,הפרמיהאס.ב בוהכלולוהניטוחזהנספחיחסלו,הכולירהלתנאיבהתאם

.פ19-א"התשמהניטותחוזהחוקלהוראותבהתאם

זכהשוםהפוליסהלבעלמאהלא,העפוגמראיה:נספחמטול .ל:הגיטלהאריךעדזהספח)חשביןעלששולמוהפרמיותלהחזר

מ"בעלביטוחחברהמנורה


