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נספח הרחבה "עוד בחיים"
הקדמת תשלום מחצית סכום הביטוח למבוטח במקרה של מחלה
חשוכת מרפא
הרחבה זו כלולה בפוליסה ומהווה חלק בלתי נפרד
ממנה אם צוינה ברשימת הכיסויים הביטוחים בדף
פרטי הביטוח והיא כפוף לתנאי הפוליסה ,זולת אם
נאמר אחרת בנספח זה.

סעיף  – 1הגדרות ופרשנות לענין נספח זה

סעיף  – 2התחייבות החברה
 1.2אירע מקרה הביטוח תשלם החברה למבוטח 05%
(חמישים אחוז) מסכום הביטוח למקרה מוות עם
קבלת הוכחה כמפורט לפי סעיף  1.1להנחת דעתו
הסבירה של רופא החברה אשר לפיה המבוטח חולה
במחלה חשוכת מרפא.

מחלה חשוכת מרפא – מחלה שעל פי אמות מידה רפואיות
מקובלות ועל פי מצבו הרפואי של המבוטח קיימת ודאות
גבוהה למותו של המבוטח בתוך תקופה של  21חודשים לכל
היותר.

 1.1על המבוטח או בא כוחו להמציא לחברה את
המסמכים וההוכחות הרפואיות הנחוצים באופן סביר
להנחת דעת החברה לבירור מחלתו של המבוטח
והתפתחותה ולסייע לחברה ככל הנדרש לבירור
חבותה לתשלום לפי נספח זה ,ובכלל זאת תוכל
החברה לפי שיקול דעתה להעמיד את המבוטח
לבדיקה רפואית באמצעות רופא מומחה על חשבון
החברה..

סכום הביטוח למקרה מוות – סכום הביטוח למקרה מוות
אשר נרכש בפוליסה במסגרת תוכנית לביטוח חיים למקרה
פטירה בלבד .יובהר כי בסכום זה לא יכללו סכומי הביטוח
לנספחים לביטוח מוות מתאונה ,או לביטוח רצף הכנסה,
אם צורפו נספחים אלה ,או חלקם ,לפוליסה.

 1.1החברה תשלם את התשלום לפי נספח זה תוך  15יום
לאחר אישור התביעה על ידה.

מקרה ביטוח – גילוי לראשונה של מחלה חשוכת מרפא אצל
המבוטח בתקופת הביטוח ובהיות הפוליסה ונספח זה
בתוקף.

פוליסה – חוזה הביטוח אליו צורף נספח זה לרבות התנאים
הכלליים לביטוח שאושרו כתוכנית ביטוח ,המהווים חלק
בלתי נפרד של חוזה הביטוח.
תום תקופת הביטוח לנספח זה – כקבוע בדף פרטי ביטוח
בהתייחס לביטוח נוסף זה.
תחילת ביטוח לנספח זה – כקבוע בדף פרטי ביטוח
בהתייחס לביטוח נוסף זה.
תקופת הביטוח לנספח זה – התקופה שבין מועד תחילת
הביטוח לפני נספח זה לתום תקופת הביטוח לפי נספח זה.
 2.1מונחים בנספח זה שההגדרות עבורן לא מופיעות
בסעיף זה ,תיקבע הגדרתם בהתאם להגדרות התנאים
הכלליים של הפוליסה.
 2.1בכל מקרה של סתירה בין הוראות התנאים הכלליים
של הפוליסה להוראות נספח זה ,יחולו הוראות נספח
זה.
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סעיף  – 3הקטנת סכום הביטוח למקרה מוות
 1.2לאחר תשלום הסכום כאמור לעיל בסעיף  ,1יוקטן
סכום הביטוח למקרה מוות הנקוב בפוליסה בסכום
ששולם למבוטח לפי נספח זה הכל בכפוף לסעיף תנאי
הצמדה בתנאים הכלליים של הפוליסה.
 1.1לאחר אישור התביעה על פי נספח זה על ידי החברה
ישוחרר בעל הפוליסה מתשלום הפרמיות לביטוח
חיים למקרה פטירה שבפוליסה בגין התקופה שלאחר
האישור.

סעיף – 4תוקף הנספח
תוקף נספח זה יפוג מאליו בתאריך המוקדם מבין אלה:
 1.2תום תקופת הביטוח לפי נספח זה
 21 1.1חודשים לפני תום תקופת הביטוח של הפוליסה.
 1.1בהגיע המבוטח לגיל 41
 1.1עם ביטול הפוליסה או נספח זה.

 1מתוך 1

