
תיאור מוצר – טופ לעתיד שחרור

1. עיקרי הביטוח

בכפוף להצהרות המבוטח בטופס הצעה ובהצהרת הבריאות - במקרה שהמבוטח ילקה באובדן 

כושר עבודה מוחלט או חלקי, עקב תאונה או מחלה שאירעה במהלך תקופת הביטוח, יהיה המבוטח 

משוחרר מתשלום פרמיה לפוליסה, באופן מלא או חלקי, בהתאם לתנאי הפוליסה, וזאת כל עוד 

המבוטח מצוי באובדן כושר עבודה, או עד לתום תקופת הביטוח, לפי המוקדם מבניהם.

המבוטח ייחשב כבלתי-כשיר לעבודה באופן מוחלט לצורך הפוליסה, אם לתקופה העולה על 

תקופת ההמתנה נשלל ממנו במהלך תקופת הביטוח עקב מחלה או תאונה - בשיעור של 75% 

לפחות, הכושר להמשיך לעסוק באופן זמני או קבוע בעיסוק שבו עסק עד אותה מחלה או תאונה, 

כפי שהצהיר עליו בהצעה לביטוח, או בכל עיסוק סביר אחר, התואם את נסיונו, השכלתו והכשרתו 

לפני קרות מקרה הביטוח )"עיסוק סביר"(. המבוטח יחשב כבלתי כשיר לעבודה באופן חלקי, אם 

התקיימו בו התנאים האמורים בשיעור של 74%-25%.

לענין זה: "לפני קרות מקרה הביטוח" – תקופה של 3 שנים לפני קרות מקרה הביטוח, ואם שינה 

המבוטח את עיסוקו עקב המחלה או התאונה שגרמו למקרה הביטוח – תקופה של שלוש שנים לפני 

קרות המחלה או התאונה כאמור.

2. תקופת המתנה

תקופה שבה המבוטח אינו זכאי לתשלום תגמולי ביטוח, כמפורט בפוליסה ובדף פרטי הביטוח.

3. הפרמיה לכיסוי 

הפרמיה היא כמפורט בדף פרטי ביטוח והיא תשתנה מידי שנה, כאמור בפוליסה.

4. הגבלות והחרגות לאחריות החברה:

בפוליסה החרגות לחבות החברה, אשר בהתקיימן תהיה החברה פטורה מהתחייבותה לשחרור 

קיימות הגבלות והחרגות לחבות החברה. באפשרותך לקבל מידע מפורט על  –הפרמיה. כמו כן 

החרגות אלה.

תיאור המוצר לעיל הינו תיאור כללי בלבד ואינו ממצה את כל פרטי ותנאי הכיסוי הביטוחי, התנאים 

המחייבים הם תנאי הפוליסה.



5. החרגות כלליות לחבות החברה:

החברה תהיה פטורה מכל התחייבויותיה על פי נספח זה אם מקרה הביטוח נובע, במישרין או 

:בעקיפין, מאחת או יותר מהסיבות הבאות

 נסיון התאבדות או פגיעה עצמית מכוונת.4.1

התמכרות לאלכוהול )אלכוהוליזם(. 4.2

התמכרות לסמים, אלא אם השימוש בהם היה בהוראת רופא. 4.3

  השתתפות פעילה של המבוטח בפעילות שהינה עבירה בדרגת עוון או פשע. 4.4

 פגיעה מנשק לא קונבנציונלי )כגון: נשק גרעיני כימי או ביולוגי( או מטילים 4.5

קונבנציונליים.

מלחמה או פעולת טרור שבעטיים זכאי המבוטח לפיצוי חודשי מגורם ממשלתי בסכום 4.6

הגבוה מסכום הפיצוי החודשי על פי תנאי הנספח. חריג זה לא יחול אם הפעולות כאמור 

נמשכו פחות מ- 48 שעות ברציפות. במקרה שהפעולות האמורות נמשכו יותר מ- 48 

שעות ברציפות, יחול חריג זה גם על פגיעות שנגרמו במהלך 48 השעות הראשונות.

 אירוע רב נפגעים שנגרם כתוצאה מביקוע גרעיני, היתוך גרעיני, זיהום רדיואקטיבי, 4.7

קרינה מייננת, פסולת גרעינית, תקלה במתקן גרעיני, קרינת רנטגן. 

 טיסה בכלי טיס אזרחי כלשהוא, בין אם ממונע ובין אם לאו, למעט טיסה כנוסע בכלי 4.8

טיס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים. 

 השתתפות פעילה של המבוטח בפעילות ספורט אתגרי המהווה תחביב למבוטח, 4.9

כדוגמת צלילה תת מימית, דאיה, צניחה ופעילויות ספורט אתגרי נוספות בהתאם 

לרשימת הפעילויות הנחשבות לפעילות ספורט אתגרי לענין סעיף זה, כפי שתהיינה 

מעת לעת, אשר הוגשו לממונה, המפורסמת באתר האינטרנט של החברה בכתובת 

www.menoramivt.co.il.והמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי נספח זה ,

החרגות ספציפיות:

החברה עשויה לקבוע בפוליסה החרגות ספציפיות נוספות, בהתאם לנתוני המבוטח ומצב בריאותו 

הקיים בעת הכניסה לביטוח.

http://www.menoramivt.co.il



