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ביטוח נוסף - אבני דרך לחיים  
נספח זה המצורף לפוליסה והמהווה חלק בלתי נפרד מימנה 
מקנה למבוטח אפשרות לרכוש ביטוח חיים יסודי נוסף  (להלן: " 
האופציה") בסכום שלא יעלה על גובה סכום הביטוח הנקוב 

בדף פרטי הביטוח של הפוליסה, כסכום האופציה. 
 

האופציה תינתן תמורת תשלום פרמיה נוספת שתיקבע במועד 
מימושה, בהתאם לגילו של המבוטח באותו מועד. 

 
תנאים מיוחדים המהווים חלק בלתי נפרד מהתנאים 

הכללים: 
"האופציה" - ביטוח יסודי המבטיח תשלום תגמולי ביטוח  .1
למבוטח, במידה וחי, בתום תקופת הביטוח או למוטביו 
במקרה פטירתו במהלך תקופת הביטוח - על פי תוכנית 

הנתונה לבחירת המבוטח  ובקשתו. 
נספח זה יהא כפוף לכל התנאים הכללים לביטוח חיים  .2

הכלולים בפוליסה. 
תנאי האופציה ומימושה יהיו כפופים לתנאי תוכניות הביטוח  .3
שיימכרו באותה עת ע"י החברה, באישורו של המפקח על 

הביטוח ולשינויים שיונהגו על ידו או עפ"י חוק. 
4.1 הפרמיה לנספח זה תהא כמצוין בדף פרטי הביטוח     .4

  ותשולם אך ורק לצורך אפשרות מימוש האופציה ולא 
  תקנה למבוטח ו/או לבעל הפוליסה זכות להחזר כספים  

  ששולמו על חשבון נספח זה. 
4.2 הפרמיה שתשולם לחברה תחושב כדלקמן: הפרמיה  
  שעל בעל הפוליסה לשלם תשולם בתוספת הפרשי  
  הצמדה למדד בין המדד  היסודי הנקוב בפוליסה לבין  
  המדד הידוע ביום ביצוע כל תשלום בפועל. לעניין זה,  
  יום ביצוע התשלום הוא המאוחר מבין אלה: המועד  
  הנקוב בהמחאה או המועד שבו הגיעה ההמחאה  
  למשרדי החברה. במקרה של תשלום על פי העברה  
  בנקאית לזכות חשבון החברה, ייחשב יום זיכוי החשבון  

  החברה בבנק כיום ביצוע התשלום בפועל.   
  מועד גביית הפרמיה בשרות שיקים יהיה על פי קביעת  
  החברה, בימים בין 1 עד 15 בחודש או ב - 4 הימים  

  האחרונים של החודש . 
מימוש האופציה  .5

5.1  המבוטח יהא זכאי לאחר פניה בכתב לחברה לממש   
       את זכותו לאופציה מבלי שיחויב בבדיקה רפואית ו/או  
       במתן הצהרת בריאות וזאת בחלוף 5 שנים מיום  
       תחילתו של ביטוח זה או מיום זכות מימוש האופציה   
       האחרון הכל לפי המאוחר מביניהם ובתנאי שגילו של   

       המבוטח בעת מימוש האופציה אינו עולה על גיל 50. 
בסמוך למועד הקבוע למימוש כנזכר בסעיף 5.1 לעיל   5.2

       תשלח החברה למבוטח הודעה בדבר זכאותו למימוש    
       האופציה והשלכות אי מימושה. 

5.3 את בקשתו בכתב למימוש הזכות לאופציה חייב  
   המבוטח למסור לחברה, תוך 30 יום מיום משלוח  

   ההודעה כאמור בסעיף 5.2 לעיל.                            
5.4  אין הגבלה על סכום המימוש המצטבר במשך תקופת    
  נספח זה ובלבד  שבעת כל מימוש לא יעלה הסכום על   

  הנקוב בפוליסה.   
6.1 חבותה של מנורה חברה לביטוח בע"מ (להלן:    .6
  "החברה")  עפ"י האופציה תיכנס לתוקף אך ורק   
  לאחר שיתמלאו כל התנאים המפורטים להלן  

  מצטבר:- 
א. האופציה אושרה בכתב על ידי החברה. 

ב. המבוטח פרע את  מלוא  הפרמיה הראשונה בגין     
   האופציה. 

ג.  הביטוח היסודי בתוקפו ולא סולק במלואו. 
ד. המבוטח עודו בחיים. 

6.2  היה וקטן סכום הביטוח היסודי מתחת לסכום האופציה   
  -  יוקטן סכום האופציה עד לסכום הביטוח היסודי    

  החדש והפרמיה תיקבע בהתאם.   
מבוטח שקיים אצלו בפוליסה ביטוח נוסף לפיצוי ו/או שחרור  .7
מתשלום פרמיה במקרה של איבוד כושר העבודה יהא זכאי 
לרכוש במועד מימוש האופציה ביטוח נוסף לשחרור 
מתשלום הפרמיה בגין האופציה ובתנאי שאינו מצוי באי 
מועד ובתנאי  כושר עבודה כהגדרתו בפוליסה באותו
נוסף שלא היה מצוי במועד כלשהו בו הפוליסה היתה 
בתוקף, באי כושר עבודה ושוחרר מתשלום פרמיות ו/או 

שולם לו פיצוי כספי בגינו. 
ביטול תוקף נספח זה:  .8

8.1  נספח זה יבוטל מבלי שהחברה תהיה חייבת לשלוח    
   כל הודעה מוקדמת על כך באחד מהמקרים הבאים:- 
א.במועד סיום הפוליסה או עם ביטולה מכל סיבה  

  שהיא או לאחר המרתה לביטוח  מסולק. 
ב.בהגיע המבוטח לגיל 50. 

ג.לאחר שהמבוטח לא מימש את זכותו לקבלת  
  האופציה פעמיים רצופות. 

8.2 אם לא שולמה במועד פרמיה כלשהיא על חשבון  
  הפוליסה או נספח זה יבוטלו נספח זה והביטוח הכלול  
  בו בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א -  

 .1981  
 

 
 
  

 


