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 פרק ב'
 ביטוח משלים לביטוח נכות בקרן פנסיה –" טופמטריה "

 כיסוי למקרה ביטוח לפי הגדרת עיסוק סביר לתקופת האכשרה בקרן הפנסיה

 
 לביטוח נכות בקרן פנסיה", אם צוין בדף פרטי ביטוח. ביטוח משלים –טופ" מטריה  פוליסהפרק זה יהווה חלק בלתי נפרד של ה

 

 ופרשנות דרותהג – 1סעיף 

 

 .בתנאים הכלליים הכהגדרת – הפוליסה 1.1

 ביטוח משלים לביטוח נכות בקרן פנסיה". –טופ"מטריה  פוליסההתנאים הכלליים של ה – התנאים הכלליים 1.2

 .כקבוע בדף פרטי ביטוח – מועד תחילת הביטוח לפרק ב' 1.3

התקופה שנקבעה  בהצעת הביטוח לענין פרק זה, אשר תחילתה במועד תחילת הביטוח לפרק  –תקופת הביטוח לפרק ב'  1.4

, לפי פוליסהתום תקופת הביטוח של הבגיל פרישת חובה, או בהגיע המבוטח לאו תום תקופת האכשרהב', וסיומה ב

 .המוקדם מביניהם

 מסתיימת תקופת הביטוח לפרק ב' כהגדרתה לעיל.המועד שבו  - תום תקופת הביטוח לפרק ב' 1.5

, כמועד בו מסתיימת תקופת האכשרה של המבוטח בקרן הפנסיה המועד שננקב בהצעת הביטוח – תום תקופת האכשרה 1.6

 לאות ממועד תחילת הביטוח לפרק ב'.יותר מחמש שנים מ בכל מקרה לאאך 

תקופת האכשרה" האמורה ובכפוף להגדרת "תום , תקופת האכשרה שנקבעה למבוטח בקרן הפנסיה – תקופת אכשרה 1.7

 .לעיל

להוראות  פרק זהבשינויים המחויבים, ואולם במקרה של סתירה בין הוראות  פרק זהיחולו גם על נאים הכלליים הוראות הת 1.8

 פרק זה.יחולו הוראות  – פרק זה, או במקרה של הוראה ספציפית בנאים הכללייםהת

 

 

 הפרמיה לפרק זה - 2סעיף 

 

הפרמיה לפרק זה תהיה כקבוע בדף פרטי הביטוח, והיא תשולם במועדים ובתנאים כקבוע בדף פרטי הביטוח החל ממועד תחילת הביטוח לפרק 

 .6לפרק זה, כאמור להלן בסעיף  ב' זה ועד לתום תקופת הביטוח

 

 

 מקרה הביטוח של אובדן כושר עבודה מוחלט בהגדרת עיסוק סביר - 3סעיף 

 

" כהגדרתו להלן, והמבוטח "עיסוק סביראובדן כושר עבודה מוחלט בהגדרת   פוליסהיהיה מקרה הביטוח ב פוליסהל צורף פרק זה

 במצטברבו  התקיימואם עקב תאונה או מחלה בלבד,  פוליסה זוצורך פי פרק זה ולמוחלט  ללעבודה באופן כשיר ייחשב כבלתי 

 :להלן התנאים כל ההמתנה תקופת על העולה לתקופה זמנית ובו

 

 הכושר לפחות 75% של בשיעורנשלל ממנו באופן זמני או קבוע מחלה או תאונה  עקב של פרק ב', הביטוח תקופת במהלך 3.1

עסק עד אותה מחלה או תאונה, או בכל עיסוק סביר אחר, התואם את נסיונו, השכלתו והכשרתו לפני  שבו בעיסוק לעסוק

 "(. קרות מקרה הביטוח )להלן: "עיסוק סביר

שנים לפני קרות מקרה הביטוח, ואם שינה המבוטח תקופה שלא תעלה על שלוש  –לענין זה: "לפני קרות מקרה הביטוח" 

 תקופה של שלוש שנים לפני קרות המחלה או התאונה כאמור. –את עיסוקו עקב המחלה או התאונה שגרמו למקרה הביטוח 

 

 בשל מקרה ביטוח שאירע בתקופת האכשרה בקרן הפנסיה. קצבת נכותהמבוטח לא זכאי לקבל מקרן הפנסיה תשלום של  3.2

 

 בקרן הפנסיה.עמית מבוטח  עת קרות מקרה הביטוח היה המבוטח ב 3.3
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 ."מוחלט להלן ולעיל "אובדן כושר עבודה

 

 

 מקרה הביטוח של אובדן כושר עבודה חלקי בהגדרת עיסוק סביר - 4סעיף 

 

" כהגדרתו להלן, והמבוטח "עיסוק סביראובדן כושר עבודה חלקי בהגדרת  פוליסהיהיה מקרה הביטוח ב פוליסהצורף פרק זה ל

 במצטברבו  התקיימואם עקב תאונה או מחלה בלבד, פוליסה זו צורך פי פרק זה ולל  לעבודה באופן חלקיכשיר ייחשב כבלתי 

 :להלן התנאים כל ההמתנה תקופת על העולה לתקופה זמנית ובו

 

 הכושר 74%-25% של בשיעורנשלל ממנו באופן זמני או קבוע מחלה או תאונה  עקב של פרק ב', הביטוח תקופת מהלךב 4.1

עסק עד אותה מחלה או תאונה, או בכל עיסוק סביר אחר, התואם את נסיונו, השכלתו והכשרתו לפני  שבו בעיסוק לעסוק

 קרות מקרה הביטוח )להלן: "עיסוק סביר "(.

 

תקופה שלא תעלה על שלוש  שנים לפני קרות מקרה הביטוח, ואם שינה המבוטח  –זה: "לפני קרות מקרה הביטוח"  לענין 4.2

 תקופה של שלוש שנים לפני קרות המחלה או התאונה כאמור. –את עיסוקו עקב המחלה או התאונה שגרמו למקרה הביטוח 

 

הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע בעיסוק בו  לפחות, 25%של , בשיעור המבוטחלא נשלל מעקב אותה תאונה או מחלה   4.3

, נבצר ממנו לעסוק בעיסוק סביר אחר התואם את ניסיונו, השכלתו והכשרתו יהבעקבותשעסק עד אותה מחלה או תאונה, ו

 .לפני קרות מקרה הביטוח

 

מקרה הביטוח, ואם שינה המבוטח שנים לפני קרות  3 א תעלה עלתקופה של –לענין סעיף זה: "לפני קרות מקרה הביטוח"  4.4

שנים לפני קרות המחלה או התאונה  3 א תעלה עלתקופה של –את עיסוקו עקב המחלה או התאונה שגרמו למקרה הביטוח 

 כאמור.

 

בשל מקרה ביטוח שאירע בתקופת  קרן תשלום של קצבת נכותההמבוטח לא זכאי לקבל מבהתאם להחלטת קרן הפנסיה  4.5

 האכשרה בקרן הפנסיה.

 

 בקרן הפנסיה. עמית מבוטח  בעת קרות מקרה הביטוח היה המבוטח  4.6

 

 "חלקי להלן או לעיל: "אובדן כושר עבודה

 

 

 התחייבות החברה - 5סעיף 

 

לעיל, ובכפוף ובהתאם להוראות התנאים הכלליים יהיה המבוטח  4או  3בקרות מקרה הביטוח לפי פרק זה, כהגדרתו בסעיף  5.1

 כמפורט בתנאים הכלליים. זכאי לתשלום תגמולי ביטוח,

 

מבוטח שיתקיימו התנאים לזכאותו לתגמולי ביטוח לפי יותר מפרק אחד מהפרקים שצורפו לפוליסה זו, יהיה זכאי לתשלום  5.2

 תגמולי ביטוח לפי אחד הפרקים בלבד, הגבוה מבין שניהם.

 

 

 תקופת הביטוח לפרק זה - 6סעיף 

 

כהגדרתם לעיל,  ב'ועד לתום תקופת הביטוח לפרק  ב'תקופת הביטוח לפרק זה תהיה החל ממועד תחילת הביטוח לפרק  6.1

 והכיסוי הביטוחי על פיו יפקע במועד זה.
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לעיל,  6.1, כאמור בסעיף ב'יובהר, עם זאת, כי אם אירע למבוטח מקרה הביטוח לפי פרק זה במהלך תקופת הביטוח לפרק  6.2

 תשלום תגמולי הביטוח תהיה בהתאם להגדרתה בתנאים הכלליים.תקופת 

 

 

 ביטול הכיסוי הביטוחי לפי פרק זה - 7סעיף 

 

המבוטח יהיה רשאי לבטל פרק זה בכל עת, ואולם יובהר כי עם ביטול פרק זה תבוטל גם הפוליסה בכללותה, על כל הכיסויים, הנספחים 

או פרק ג' \כיסוי למקרה ביטוח לפי הגדרת עיסוק ספציפי" ו ל כאמור נכלל בפוליסה פרק א' "וההרחבות שצורפו אליה, זולת אם בעת הביטו

 זה הינו בתוקף במועד האמור.או פרק ג' \וופרק א' "  "כיסוי לביטול קיזוז קצבת הנכות ע"י קרן הפנסיה מול תשלום חודשי מגורם ממשלתי"

 

 

 תום הביטוח לפי פרק זה - 8סעיף 

 

 פרק זה יסתיים, ופרק זה יתבטל, במוקדם מבין המועדים הבאים:הביטוח לפי 

 

 .פוליסהתום תקופת הביטוח של פרק ב' או תום תקופת הביטוח של ה 8.1

 

 ביטולו של פרק זה  או של הפוליסה על ידי המבוטח. 8.2

 

 , בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.על ידי החברה פוליסהביטולו של פרק זה או של ה 8.3


