שווה לעתיד משלים  -טופ
תיאור המוצר
במקרה שהמבוטח ילקה בנכות מוחלטת ותמידית ,תשלם לו החברה את סכום הביטוח ,כל זאת בכפוף להצהרות המבוטח
בטופס ההצעה ובהצהרת הבריאות.
מבוטח ייחשב כמי שהינו בעל נכות מוחלטת ותמידית ,אם עקב תאונה או מחלה שאירעו בתקופת הביטוח התקיימו בו
התנאים המצטברים הבאים:
א.

נשלל ממנו באופן מוחלט ולצמיתות הכושר לעסוק ,באופן קבוע ,בעיסוק ו/או במקצוע בהם עסק סמוך לאותה
תאונה או מחלה.
מבוטח שהפך משותק לחלוטין ולצמיתות בשתי גפיים או יותר ,או עיוור לחלוטין ולצמיתות בשתי עיניו ,ייחשב
כמי שמצוי באובדן מוחלט ותמידי של כושר העבודה.

ב.

המבוטח עדיין נמצא במצב של אובדן מוחלט ותמידי של כושר העבודה בתום תקופה המתנה של ששה חודשים.

בפוליסה החרגות לחבות החברה ,אשר בהתקיימן תהיה החברה פטורה מתשלום סכום הביטוח .באפשרותך לקבל מידע
מפורט על החרגות אלה.

פרמיה
פרמיה קבועה

(תיאור המוצר לעיל הינו תיאור כללי בלבד ואינו ממצה את כל פרטי ותנאי הכיסוי הביטוחי ,התנאים המחייבים הם תנאי
הפוליסה).

החרגות כלליות לחבות החברה :
החברה לא תהיה אחראית לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה בגין מקרה ביטוח הנובע כולו או מקצתו ,במישרין או
בעקיפין ,מכל אחד מהגורמים הבאים:
.1

נסיון להתאבדות או חבלה עצמית מכוונת ,או סיכון עצמי במתכוון (למעט נסיון להציל חיי אדם).

.2

אלכוהוליזם או שימוש בסמים על-ידי המבוטח.

.3

השתתפות פעילה של המבוטח בפעילות שהינה עבירה בדרגת עוון או פשע .

.4

מלחמה או פעולה מלחמתית של כוחות עוינים ,סדירים או בלתי סדירים.

.5

פעולת חבלה או טרור מכל סוג שהוא ,אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי כלשהוא.

.6

טיסת המבוטח בכלי טייס כלשהו פרט לטיסת המבוטח בכלי טייס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים.

.7

השתתפות פעילה של המבוטח בפעילות ספורט אתגרי כדוגמת צלילה תת מימית ,דאיה ,צניחה ופעילויות ספורט
אתגרי נוספות בהתאם לרשימת הפעילויות הנחשבות לפעילות ספורט אתגרי לענין סעיף זה ,כפי שתהיינה מעת
לעת ,שהוגשה לממונה ,ומפורסמת באתר האינטרנט של החברה בכתובת  ,www.menora.co.ilוהמהווה חלק בלתי
נפרד מתנאי נספח זה.

.8

שימוש בחומרי נפץ.

.9

מקרי תאונה כתוצאה מניתוחים .לענין זה יראו ניתוח ככל פעולה פולשנית-חדירתית () Invasive Procedure
החודרת דרך רקמות ומטרתה טיפול במחלה ו/או פגיעה ו/או תיקון פגם או עיוות אצל המבוטח .במסגרת זו יראו
כניתוח גם פעולות פולשניות חודרניות ,כולל פעולה המתבצעת באמצעות קרן לייזר ,לאבחון או לטיפול ,וכן הראיית
אברים פנימים בדרך אנדוסקופית ,צנתור ,אנגיוגרפיה וכן ריסוק אבני כליה או מרה על ידי גלי קול.

 .10אם אין אפשרות לקבוע מבחינה רפואית את קיום המחלה או את הפגיעה בגוף אשר מקרה הביטוח נבע כתוצאה
מהן.
 .11החברה תהיה אחראית לפי פוליסה זו גם במקרה שבו מקרה הביטוח נגרם עקב תאונה כתוצאה מפעילות טרור או
מלחמה פסיבית ,ואולם החברה לא תהיה אחראית לפי פוליסה זו אם מקרה הביטוח נגרם במישרין או בעקיפין
כתוצאה מאחד מהמקרים הבאים :
א)

השתתפותו הפעילה או המסייעת של המבוטח בכל סוג של תפקיד ,בפעילות תוקפנית צבאית או משטרתית,
מהפכה ,התקוממות ,מהומות ,התפרעויות ,פעילות טרור.

ב)

שירותו של המבוטח בכל אחד מכוחות הביטחון ,ככל שמקרה הביטוח נובע באופן ישיר מפעילות בעלת אופי
צבאי ו/או משטרתי ו/או בטחוני (כגון :צה"ל ,שב"כ ,משטרת ישראל ,שב"כ וכיוצ"ב).

ג)

כל תוצאה של מלחמה או סכסוך מזוין ,או של פעילות תוקפנית ,אם נגרמו עקב פלישה או כיבוש ע"י צבא של
מדינה זרה ,או התרחשו במדינה אשר אינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל.

ד)

ביקוע גרעיני ,היתוך גרעיני ,קרינה מייננת ,נשק גרעיני ,ביולוגי או כימי.

 .12סייג בשל מצב רפואי קיים
החברה תהיה פטורה מתשלום סכום הביטוח על פי פוליסה זו בשל מקרה ביטוח אשר אירע למבוטח בתקופה שבה
חל סייג זה ,ואשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של "מצב רפואי קודם".

"מצב רפואי קודם" – מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח ,לרבות בשל מחלה
או תאונה.
"אובחנו במבוטח" – בדרך של אבחנה רפואית מתועדת או בתהליך של אבחון רפואי מתועד ,שהתקיים בששת
החודשים שקדמו למועד הצטרפותו של המבוטח לביטוח.
סייג זה יחול כדלקמן:
היה גיל המבוטח בעת הצטרפותו לביטוח פחות מ –  65שנה ,תהיה החברה פטורה מחבותה לתקופה של שנה אחת
מתאריך תחילת הביטוח.
היה גיל המבוטח בעת הצטרפותו לביטוח  65שנה או יותר תהיה החברה פטורה מחבותה לתקופה של חצי שנה
מתאריך תחילת הביטוח.
אם בדף פרטי ביטוח פירטה החברה החרגות או סייגים לחבותה לפי הפוליסה או להיקף הכיסוי הביטוחי בשל מצב
רפואי מסוים של המבוטח יהיו ההחרגה או הסייג האמור בתוקף לתקופה שפורטה בדף פרטי הביטוח לצד אותו
מצב רפואי מסוים ,ואם לא פורטה בדף פרטי ביטוח תקופה לצד המצב הרפואי המסוים– יהיו ההחרגה או הסייג
בתוקף לכל תקופת הביטוח.
הודיע המבוטח על מצב רפואי קודם ,והמבטחת לא סייגה במפורש את המצב הרפואי הקודם בדף פרטי הביטוח ,יהיה
הביטוח ללא סייגים או מגבלות מכל מין וסוג שהוא לעניין מצב רפואי קודם.
אין באמור לעיל כדי לפטור את המבוטח מחובת גילוי מלאה לגבי מצב רפואי קודם.

החרגות ספציפיות
החברה עשויה לקבוע בפוליסה החרגות ספציפיות נוספות ,בהתאם לנתוני המבוטח ומצב בריאותו הקיים בעת הכניסה
לביטוח.
ניתן לצפות במידע מהותי אודות הכיסוי הביטוחי ובמסמך תנאי פוליסת הביטוח בכתובת האינטרנט של החברה
www.menoramivt.co.il
ניתן לשלם עבור הכיסוי הביטוחי באמצעות כרטיסי אשראי או הוראת קבע.

