ש פעעשעש

נספח
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,

א.

נספח זה  ,המצונף לפוליסה המהווה חלק בלתי נפרד ממנה  ,מעניק כיסוי  ,גמקרה
מות המבוטח  ,לתשלום סכום אשר ישים בתשלומ  ,ם חודשיים ובסכום כנקוב בדף
פרטי הביטוח

עם תום תוקפה של

הפוליסה  ,עם ביטולה  ,או לאתר המרתה

לביטוח מסולק ,או במועד תום תוקפו של נספח זה  ,כמפורט

בסעיף  2לעיל.

של הפוליסה .

ביטוח נוסף זה גיתן תיקרת תשלום הפרנסה הנוספת המתייחסת לנטפח זה ,
המפורטיםבדף סוטי הביטוח של הפוליסה  ,אשר תשולם בתאריכים ובאופן
הנקובה
בפוליסה.

ג.

מנורה חברה לביטוח בע" מ מתחייבת לשלם את התשלום החודש  ,הנוסף הנ ל ,
החל מהיום הראשון בחודש שלאחר פטירות המבוטח ועד תום תוקף נספח זה ,
למוטב  ,ם אשר שמותיהם מצויינים בפוליסה  ,עם קבלת ה כחה מספקת על מות
המבוטח לפני תום תקופת הביטוח לפי נספח זה  ,ובתנאי מפורש שבעת מתו של
המשטח ה  ,ו הביטוח היסודי ונספח זה בתוקפם הטלא .

ביטול או גמר תוקפי של יספת זה אינו מקנה לגעל הפוליסה שום זכות
להחזר הפרמיות ששולמו על חשבון נספח זה עד לתאריך הביטול

הביטוח

.

כלל '
()1

( 1ן

חלק בלתי נפרד מהתנא  ,ם הכלליים :

נספח 1ה  ,המהווה ביטוח נוסף למקרה מוות ( ריסק )  ,ירא כפוף לכל התנאים
הכלליים לביטוח חיים הכלולים בפוליסה  ,מחוץ לסע  ,פים הדנים בביטוח
מסולק  ,בפדיון הפוליסה בהלוואות מערכי הפדרן של הפלוסה  ,שלא יחולו

,

()2

()2

( 13

) 31

*

,

עבור נספח זה עם פטירת המבוטח  ,ייפסקו תשלומי הפרמיה עבור נספח
וה .

ביטול וכוקף נספח זה

באר ,

.

,

,

-

תוקפו של נספח זה  ,בוסל מבלי שהחגרה תהיה תייבת לשלוח כל הודעה
מוקדמת על כך :
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הפרמיה שתשולם לחברה תחושב כדלקמן :

ך

הפרמיה שעל בעל הפוליסה )  a wתש לם בתוספת הפרש  ,הצנזרה למדד
בין
המדד הבסיסי הנקוב בפול  ,סה לבין המדד הידוע ביום בצוע כל תשלום
בפועל  .לענין וה  ,יום ביצוע התשלום הוא המאותר מבון אלה  :המועד הנקוב
בהמחאה או המועד שבו הג  ,עה ההמחאה למשרדי החברה  .במךרה של
תשלום על פי העברה בנקאית לזכות חשבון החברה  ,יחשב יים זוכן חשבון
החברה בבנק כ  ,ום בצוע התשלום בפועל  .מועד גבת הפרמיה בשרות שוקים
יהיה
על  -פי קבועת החברה  ,בימים בין  1עד  15בחודש א ב  4 -הימ ' ם
האחרונוב של החודש .

ליכה הבס  ,ס  ,ת בחיים  ,הינה כמוגדר בדף פרטי הביט ח של הפוליסה

.

ההל המוטב לקבל תשלום

חודשי על -פי הנספח הנ " ל ' ,שולם התשלום

.

תקופת תשלום הפרמיות עבור ביטנת נוסף וה  ,כל זמן שהמבוטח על  -פי
הפ

,

התשלום החודשן על  -פי נספח וה  ,הינו סכום הביטוח הנקוב בדף פרטי
הביטנת של הפוליסה  ,המתייחס לנספח וה  ,כשהוא מוצמד לשיער עלית
המדד  ,מן המדד היסודי הנקוב בפוליסה ועד הכפד שפורסם לאחרונה לפני
היום שהחברה אישרה את התביעה.

וה  ,ועד לתאריך שבו אושרה
בסעיף (
כמוגדר נספח
עיפי תנאי
למדד
המגיע ,
מתארץ צמוד
התביעה כשהוא
התודשי
 ) 1לשל ,לאחר מנן ישתנה
סכום התשלום
החודשי מדי חודש  ,על  -פי תוצאותיהן של ההשקעות
וההוראות המתאיימות לעגיי זה ב " תכנית הביטוח "

על נספה וה .
נספח זה יהיה בתוקף במשך תקופת הביטנת המתי  ,חסת לנספח זה ינקותה
בדף פומי הביטוח של הפוייסה וזאת בתנאי שהפוליסה הינה בתוקפה
המלא .

התשמ "א. 1981 -

.

,

תנאים מיוחדים המהווים

אפ לא ש1לנזה נתועד פרמיה כלשהן על חשבון הפוליסה א ( נספח
 a1להוראות חוק חוזה
זה  ,שנטלן נספח זה והביטוח הכלול בו Nfin

ג'

( )4

ך0ח 2ם 61 -

אם פי  .תוספת לפרמ  ,ה  ,על  -פי סעיף 4
ה תוספת לפרמיה " לכב ' הפרמיה של הב  ,ט ח על  -פי נספח

.

,

של הפוליסה  ,לא תחול

זה .

כלנורה קוברה לביטוח בע " מ

