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החסרההיתחייבות(3)
חדשייםפיצויים.א תשלטהחברה

,ההמתנהתקופתמתוםהחלחודשייםם,פיצוילמבוטחת נמשךד,עכל
נספחשלקפו,תלתוםעדהמשהוולכלחלט,המהכושר-אי באופןיחושבהאחרןהחודשיהפיצוי.זח

שנמשךהימיםמספדלפייחסי .החודשבאותוהכושר-אי

החודשימפיצוימכום.ב
זהביטוחתחילתמיוםלצרכןהמחיריםלמדדצמודהיה,,דש,החהפיצוי ,הביטוחמקוהקרותליוםועד

שותיםתוםעדלמדדצנידחיה,1ויוסיף אם)ההמתנהתקופתתוםמנמעד
במשךחודשילפיצויהמבוטחתוכאית ,(זותקופה

'הפיצוסכוםישתנהוחמישההעשריםהחודשיהפיצויתשלוםממעדהחל
ת,הויבי,בניכההשקעותשלתוצאותיהןפי-עלבחודשןחודשמדיהחודשי שלפ

בתכניתהמתאיידותלהוראותובהתאם,החודשןהפיצנימגוםחושבה' .הביטוח
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בעלישוחרר,חודשיםם",פיצתשלומייבוצעושבההתקופהבמשך מתשלוםהפוליסה
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לאמובכפף,המלאבתוקפהתהיההפוליסה .להלן'דבפיסקא

המשךוחובתדשי,יחהפרמיותתשלוםאופןיחשב'והשחרהלצינך
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.[יינ)לעכ'כמהותיונחשביםזהנוסףלביטוחיסודמשמשיםהביטוח המבוטחת
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אוהמבוטחתשלההוזתהאוהשינויממועדפומיה ,לחברהשנודעמעת
.המאנחולפי נה,מדלכלהמבוטחתנסיעתשלבמקרה.ד

מדנתלתחומימחוץאחרת
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.ל,לע'אסעיףפי-עלהקובעליום.ההשקעת.של .ד
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לפוליסהשיוחסההחודשתהתשואהכיהאשוהההשוואהיביתנוואם12 אשוחודשיהפסדיחושב,המןדעלייתשלראוודשימהשישרקטנהתהיה

ימצטברדהבכוסיתות.מופחת,[הפריסהבת,לחיזקף
שיוחסההחודשיתהתשואהכיהאמורהאה,ההשןאגביתברראם(3 עלייתשלהחודשיהשישרמעל%407.0לביןם%ביןתהיהלפוליסה
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,להלן'ובסעיףכאמורפרתהתוספת
.זהנספחבגיןבוניםיחושבולא

בעלעלתחול,שליליתהיא.המצטברהבונוסיתרת'כישיתגדרעתבכל.! המוגדריםלמונאיםבכפוף,-פרכנהספת,ת.לחברהלשלםהחובההפוליסה

.הפוליסהשלהכללייםבתנאיםזהלענין
דשום~הת23-בהמצטבר.הבונוסיתרת.תחשבלעילהאמיראףעל.ח .לאפסכשוההביטוחלתקופתהראשונים

התביעה(6)
חלס,מלאובדןשגרמוהתאונהאוהמחלהמקרהעלבכתבההוודעהאת.א בעוד,להברהלמסורהמבוטחתאוהפוליסהבעלחייב,העבודהכנשדשל

דעה,ההאם.ההמתנהתקופתתוםלפניימיםחודש,בחייםהמבוטחת התחילהעבודהכושר-שאיזהביטוחלצורךייחשב,יותרמאוחרתימסר

או,חדשים3א,הההמתנהתקופתכאשרההודעהמסירתלסניחודשיים
,ועדשים6היאההמתנהתקופתכאשרההזיעהמסירתלפניחודשים5 דשים,ח23או

24היאההמתנהתקופתכאשוההיניעהמסירתלפני Drnשלפניהזמןבעדמקרהבשוםפיצוייםיגיעולאואתעם.חודשים

.ההמתנהתקופת
תעביר,המבוטחתשרהודו1למהענידה-כושראיבודעלההודעהקבלתעם.ב שלח.לדו,התביעהכתבלמילויהדרושיםהטפסיםאתלנאדיעהחברה

להחפרש'בהיכתם[שימולאלאחר,אליטפסים.בחולההמטפלהדוכא תודשתוךלחברה

,בשכרתה'הטחת,המבתעסוקתאם.מקבלתםכום' שמאז,יאושרבה,המבוטחתשלממעבידהתעודהאלהלטפסיםלצרףיש

.מעבידהאצלהמבוטחתעבדהלאהמוחלטהכושר-איהתחלת
כל,(חשבונעל,לחברהלהמציאחייביהיההמבוטחתאוהפוליסהבעל.ג לדרושיכולהשהיאהאחריםהמסמכים

המי~
המחלהמקוהלברורעדים,

לבצעוטיחודחדווהכללנהלהחברהכל,תכן.המבוטחתבגודהפרעהאו
טלות,מאלהחומת.מטעמהרופאיםם(פא[ריף-עלהמבוטחתבזיקתאת הן,המבוטחתועלהפוליסהבעלעל

כלבמגנךוהןהתביעהאישוןלפני .חודשייםפיצוייםבנשלמתשהחברההומן

החלטהיום30תוךהחביהתקבל,זהסעיףשלהדרישותמילויאחוי.ד ד,ותהפיצוייםם,תשלברבד
אם.למבוטחתאוהפיליסהלבקלכךעלע' חיובהיאההחלטה

מתוםהחלהחודשייםייב[הפיצאתהחברהתשלם,ת' .והסעיףשל'אלפיסקהבכפיפות,ההמתנהתקופת
,המבוטחתתאשרשבה,קבלהנגדלמגוטחת,ישולםם,החודשיהפיצויים,ה קבלתאת,(כןמלעשותנמנעהבריאותהמצבעקבאם)חה,כ-באאו

שרה,כ-אילהמשךהגורם,הרעועתה[א,ברמצבהמשךואתהכסף
.דה[לעבחלט,המ

ואתהפרמיותאתלשלםישהחודשייםהפיצוייםתשלומיהתחלתקד.1 לתנאבהתאםהנוספותהפרמיות

הפוליסהשהןכרי.זהונספחהפוליסה' תחזירהפיצכםתשלוםהתחלתעם.מלאבתוקףיהיוזהנוסףביטוחוהן

.להששוימוהעודפותהפרמיותאתהחבש

העבודהכןשךהחזרת(7)
,העבודהכושרשובחווולמשכחתבגוףהפגיעהאוהמחלהתוצאותחלפואם ת,הפרמיבתשלוםלהמשיך[לחברהואתלהודיעהפוליסהבעלאוהיאם,חייב

שימההחברהאם.שלהדה,העבכושרהחזרתשלאחרבחודשהחל,במלואן
היאתהיה,כאמורהעבודהכנשדהחורתשלאתרומןבעדיים,צ,פלמבוטחת .לחשהאלהפיצוייםלהחוירחייבת

הפרנסהתוספתאתוםלשלםהחובההפוליסהגעלעלתחולזהממועד
נקבעהאם,הביטוחסכוםתשלוםאתלהבטיחכדיהחברהידי-עלשתקבע
.פרמיהתוספת

חלקיבאנפןהעבודהכנשךהמזרת(8)
0חת,למבלמו,שאם,לשל.עבודהכושרהחזרת.ף,בסער,האמלמרות.א חודשייםפצויים

שר,כלמבוטחתחורמכןלאחרומידוהנספחלפי פן,באהעבודה
:להלןהתנאיםשניבווהתקיימוחלקי להשולמושבגינהה),תא,אמחלהאותהמסיבתממנהנבצר(ו

eהפיצויים ~talnnלעסוקאועבדהשבוע,במקצלהבגד,ל"הנ %60שלבשיער,נה,תאאומחלהתה,לאעןעסקהשבובעיסוק

לפנילעבודרגילהשהיתההעבודהמשעותלפחותאחוזןחמישים)
neכשירהבלתיהיותה

~
nleלעבודה.
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ם(משכדהלפחות(אחרחמישים)%50בשיעראובדןלהנגרם(2 ,השתכרותה

לחמישים%60בשיערחלנךחודשי,פיצולהתשלבהחברהאזי תקפהלמשךהותרלכלאך,החלנךהכושר-אןנמשךעודכל(אחר

.דשים[ח6של
פרגיותמתשלוםשחרורבעניןהחברההתחייבותבסעיףהאמורלמרות.ב

(אחתחבושם)%50שלמתשלוםזהבמקוהמשוחררהפולסהבקליהיה
.והסעיףלפיהחלקייםהפיצוייםם,תשיתקופתלתשךחאתמהפרמות סעיףההברההתחייבותבסעיףהאמור

'

lupבאופןזהבמקרהגםיחול'ד .המשוחררתולפרנסההפרמיהם,לתשליחסי

בוררות(9)
תוךחיד,בוררלהכרעת[ימטר'והלנספחבקשרשיתמררות[דעחילוקיכל

QIמים,חרש ' Dהמבנצחתאו,הפחיסהבגילידיהחברהשלהחלטתהמפיות.
,ק-עלהבגררנאנה',בורדבדברהפכםלדייבואולאהחברה,הפוליסהבעלאם

.טוח.הבעלהמפקח

החודשייםהפיצוייםם[סכהגבלת(10)
ומכלמהחבאהלמבוטחתשיגיעןם"דש,החההיצפיםכלשסרבזהמתנה.א [אהממצעמשכוה%75עלמקרהבשוםיעלהלא,אחרתביטוחחברת

שותנוחודשים12-בהמבוטחתשלהממוצעתהחודשיתמהשתכרותה שארנקהתאונהאהמחלהלקרוון
החושיהפוצימתקרתם,,הכושר-לאי והיתרה,מפריהםהגבוה,הבידרתתחילתבתועךבחברהנהגהשהיתהכפי

.תשולםלאזהסכוםעלהעולה דוך.ב
:כזיקנקייעשההמשכורת[אהשכרממוצעתישוב תשליםבישהיסעמהמדדשצמוהמשכודנתעשרה-משתיםאחתכל

.12-ביחלקשתקבלוהססםהביטוחמקרהקחתביוםהיחקלמדדהמשכווה תשרבדן,אכנגדאחריםמבוטחיםאצל1םעצמהביטחהטחת,המבאם.ג

בגיןלמבוטחתהמגיעיםם,הסכומכלסךאחרתסיבהמכל,אהעבודה
החודשיתמהשתכרותה[אהממוצעמאיכרה%75עליעלהר,האמן,הסיכ

שגרנההתאונה"(המחלהלקרותשקדמוהחודשים12-בהממוצעת
בגקששולמההפרמיהדף,עאתלמבוטחתההברהר,ונחז,הכושר-לאי להקצנתחסית,יחטיבהפרנסההחזרסכוםהאחרונותהביטוחשנותשתי

.הביטוחתגמולי הסולבעלאס.ד

והפרמיההעובדתהינהוהמבוטחת,המעבידהינוסה' הפיצוייםתשלוםיבוצע,המעבידדי'-עלמשולמתוהנוסףביטוחעבור

משלםהפוליסהןבעל)המעבידשאיןובתנאיהתברהידי-עלהחודשיים תשלומיםם,משתלמעבורההתקופהבעדשכר(ןהמבוטתתלעובדת

יעלהלא(הפוליסהבעל)המעביד,יד-עלשכרמשתלםאב.אלה פ-עלהמשתלמיםהסכומיםעםביחדהשכר

השכרעלוהנספח' ו,שבעטהאירעקרהאילמלא(יהמבוטחתלעובדתמשתלםשהיה

.זוליסה,פלפיהתשלומיםמשתלמים
הפיציגבחעלהאפורהההגבלהתחוללא,לעילוהבסעיףהאמולמרות.ה [הח

,ההשקעותתוצאותעקבנגדםהחידשי'הפיצןבסכוםהשינוייאם.דשי החודשי,לפיסתוכפתשכליגבהו,אלם;לעיל'ב2ף,במעלאתרף,בבפ

.העניןלפי--המצטברתתוה,ה.מ[א).המצטברס,הבונמייתרתתגרק

הפיצוייםהעבדתאןהתוספתשיעבוד11ן)
בצווהלהעברהאלשיעבודnrl1'Dנם,אלפיוהמגיעיםהפיצויים[אהוההנספח
הפייסהבעלשלכזאתבקשהאוקה,הכלידי-עלתחוייבלאהחבא[כלשהי שיעשעהיחוללא,סודי,ההביטוחלפיהפוליסהשתשועבדבמקרה.המבוטחתאו

.והנספחעל

הנספחטול'ב(12)
:ג,יפזהנספחתוקף

הנרעדלכףהכל,המבוטחתשל55בגילאוהנוסףהביטוחתקופתם,גת.א קדם,המ

.ותר' .הפוליסהלתנאיבהתאםלמה,שלאהפרמיהכאשר.ב

.היטרדיהביטוחתקופתתום.1
מסולקהנלפוליסההומרהשהפוליסהאובוטלדי,ס,ההביטוחכאשר.ד

היאעריכתהאחרישהיאעתבכללפוליסהווהרחבההתוספה[במקרהבכל(13)
לתנותם2בסעיףלאמורובכסיסתלפוליסההוספתהם[מילתוקףוניכנס הפוליסהשלים,הכלל

.

תסויעריכתבעתהמבוטחתאצלהקיימתנכותעבוראחראיתוכהיהלאהחברהן14)
."מנכותבקקיפוןאובמישריןnvlrlnנכותכלעגוראו,והנוסף
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