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התנאים לביטוח ריסק  - 1סטטוס
סעיף  - 1הגדרות
בפרק זה תהיה לכל אחד מהמונחים הבאים המשמעות
המופיעה לצדו כמפורט להלן:
מקרה הביטוח – מות המבוטח.
סכום הביטוח  -סכום הביטוח המחושב מדי חודש על פי
"התנאים המיוחדים  -כיסויים ביטוחיים" וכמפורט בדף פרטי
הביטוח.
סעיף  - 2הכיסוי הביטוחי
א .נספח זה מעניק כיסוי ,במקרה מות המבוטח ,לתשלום
סכום ביטוח כנקוב בדף פרטי הביטוח של הפוליסה.
ב .כיסוי ביטוחי זה ניתן תמורת הפרמיה המתייחסת לנספח
זה ,הנקובה בדף פרטי הביטוח של הפוליסה ,אשר תשולם
בתאריכים ובאופן המפורטים בתנאים המיוחדים לכיסויים
הביטוחיים.
סעיף  - 3תשלום הפרמיות
א .הפרמיה לביטוח לפי נספח זה תשתנה מדי שנה ,כמצוין
בדף פרטי הביטוח ותותאם לפי גילו של המבוטח בעת
השינוי .החברה לא תדרוש שום הוכחה על מצב בריאותו
של המבוטח בעת שינוי הפרמיות.
סעיף  - 4התביעה ותשלומה
א .במות המבוטח ,חייב בעל הפוליסה או המוטב להודיע על
כך בכתב לחברה מיד לאחר שהדבר נודע לו.
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במות המבוטח לפני תום תקופת הביטוח תשלם החברה
למוטב את סכום הביטוח.
תביעה לתשלום על פי הניספח ,בעקבות מקרה הביטוח
כאמור לעיל ,תימסר לחברה בכתב על גבי טופס תביעה,
שניתן יהיה לקבלו מהחברה על-פי דרישה ויצורפו אליו כל
המסמכים המבוקשים בו.
על בעל הפוליסה או על המוטב ,לפי העניין ,למסור לחברה
תוך זמן סביר ,לאחר שנדרש לכך ,את המידע והמסמכים
הנוספים הדרושים לחברה לבירור חבותה ,ואם אינם
ברשותו ,עליו לעזור לחברה ,ככל שיוכל ,להשיגם.
על ידי תשלום התביעה ,תשוחרר החברה מכל התחייבות
הנובעת על פי ניספח זה.
החברה תשלם את הסכום המגיע על פי הנספח במקרה
מות המבוטח ,תוך  30יום מהיום שנמסרו לה המידע
והמסמכים כאמור בסעיף קטן )ג( וסעיף קטן )ד( לעיל.
החברה תנכה מכל תשלום בגין ניספח זה ,כל חוב המגיע
לה מבעל הפוליסה ,או המבוטח ,או המוטב ,על פי ניספח
זה.

סעיף  - 5ביטול תוקף הכיסוי הביטוחי
א .בתום תקופת הביטוח או בגמר שנת הביטוח הקרוב לגיל
 70של המבוטח ,הכל לפי המועד המוקדם יותר.
ב .כאשר הפרמיה לא שולמה בהתאם לתנאי הפוליסה
ובהתאם לחוק.
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