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        ביטוח נוס% למקרה מוות עקב תאונהביטוח נוס% למקרה מוות עקב תאונהביטוח נוס% למקרה מוות עקב תאונהביטוח נוס% למקרה מוות עקב תאונה

        ))))ביטוח מוות מתאונהביטוח מוות מתאונהביטוח מוות מתאונהביטוח מוות מתאונה: : : : הש� הקצרהש� הקצרהש� הקצרהש� הקצר((((    

  
, בד% פרטי הביטוחכקבוע , נספח זה מעניק ביטוח נוס% בגובה סכו� הביטוח המתייחס לנספח זה

  :בכפו% לאמור להל,, במקרה מוות עקב תאונה

  :הגדרות ופרשנות .1
,  הביטוח היסודיפוליסתד� בבנספח זה תהיה למונחי� הנזכרי� בו המשמעות המופיעה בצי

  .המשמעות המופיעה בציד� בנספח זה,  להל, וא� הוגדרו בנספח זההכהגדרת
  

: : : : ד% פרטי הביטוחד% פרטי הביטוחד% פרטי הביטוחד% פרטי הביטוח
                                        

,  ובעל הפוליסהפרטי המבוטחד% פרטי הביטוח הכולל בי, היתר את 
 את תקופת הביטוח ואת ,ע� החברהעיקר פרטי ההתקשרות את 

  . על פי נספח זההפרמיה
  

 להתקשרות בחוזה ביטוח  ובעל הפוליסהטופס ובו הצעת המבוטח        ::::הצעההצעההצעההצעה
לרבות הצהרת בריאות וכל הצהרה או אישור ,  נספח זההכולל את

ואשר על , עד כמה שכלולי� בה, אחר של המבוטח הכלולי� בה
  .בסיסו נאותה החברה לבטח את המבוטח

  
פוליסת הביטוח פוליסת הביטוח פוליסת הביטוח פוליסת הביטוח 

        : : : : היסודיהיסודיהיסודיהיסודי
        

אשר נספח זה מצור% ,  הפוליסהבעל בי, החברה לבי, ביטוחהחוזה 
   .אליו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו

  
המתקשר ע� החברה בחוזה ביטוח , תאגידהחבר בני האד� או , האד�        בעל הפוליסהבעל הפוליסהבעל הפוליסהבעל הפוליסה

  . כבעל הפוליסהבד� פרטי הביטוחואשר שמו נקוב 
 בד� פרטי הביטוח י�נקובופרטיו האד� שחייו בוטחו לפי הפוליסה         המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטח

  .כמבוטח
שגר� במישרי, , אלי� ובלתי צפוי מראש, פתאומי, אירוע חיצוני        : : : : נהנהנהנהתאותאותאותאו

אשר גרמה , לפגיעה פיסית בגו% המבוטח, וללא קשר לגורמי� אחרי�
מובהר בזה כי , להסרת ספק. ללא תלות בכל סיבה אחרת למותו

או כתוצאה מצטברת של פגיעות זעירות , פגיעה כתוצאה ממחלה
או , השפעת אלימות מילוליתאו כתוצאה מ, )טראומה�מיקרו(

אינה בגדר תאונה על , או אמוציונאלית, כתוצאה מפגיעה פסיכולוגית
  .פי נספח זה

לא יאוחר , מוות שנגר� כתוצאה ישירה מיידית ומכריעה מתאונה        ::::מקרה הביטוחמקרה הביטוחמקרה הביטוחמקרה הביטוח
  .מתשעי� יו� ממועד אירוע התאונה

  
סכו� ביטוח נוס% סכו� ביטוח נוס% סכו� ביטוח נוס% סכו� ביטוח נוס% 

        ::::למקרה מוותלמקרה מוותלמקרה מוותלמקרה מוות
        

, שעל החברה לשל�, רטי הביטוח בד% פכנקוב, תגמולי הביטוח
ת בנוס% לכל סכו� אחר שיגיע על פי פוליס, ביטוחהבקרות מקרה 

 ובכפו% או נספחי� או הרחבות המצורפי� לה/הביטוח היסודי ו
  .להוראות הנספח

        ::::פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה
        

, לשל� לחברהבעל הפוליסה שעל , דמי הביטוח ותשלומי� אחרי�
  .כמפורט בד% פרטי הביטוח, בגי, הכיסויי� הביטוחיי� על פי הנספח

  
תחילת תקופת תחילת תקופת תחילת תקופת תחילת תקופת 

        ::::הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח
        

  .המועד המצויי, בד% פרטי הביטוח כתחילת תקופת הביטוח

תו� תקופת תו� תקופת תו� תקופת תו� תקופת 
        ::::הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח

        

  .המועד המצויי, בד% פרטי הביטוח כתו� תקופת הביטוח

        ::::תקופת הביטוחתקופת הביטוחתקופת הביטוחתקופת הביטוח
        

 לבי, קרות אחד מהמקרי� התקופה שבי, תחילת תקופת הביטוח
  .ל, לה6בסעי% המצוייני� 
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 ::::חבות החברהחבות החברהחבות החברהחבות החברה ....2222

על , במשרדה הראשי של החברה, מוצהר ומוסכ� בזה שע� קבלת הוכחה סבירה 2.12.12.12.1

 , ונספח זה בתוקפ� המלאת הביטוח היסודיבעת היות פוליס, קרות מקרה הביטוח

  .תשל� החברה למוטב את סכו� הביטוח הנוס%

        . . . . לביטוח נוס% זה אי, ער. פדיו, וער. מסולקלביטוח נוס% זה אי, ער. פדיו, וער. מסולקלביטוח נוס% זה אי, ער. פדיו, וער. מסולקלביטוח נוס% זה אי, ער. פדיו, וער. מסולק 2.22.22.22.2

  

        ::::התמורההתמורההתמורההתמורה ....3333

,  זהביטוח נוס%הפרמיה הנוספת המתייחסת לזה מותנה בתשלו� טוחי על פי נספח הכיסוי הבי

  .תשול� בתאריכי� ובאופ, הנקובי� בו ואשר הנקובה בד% פרטי הביטוח

 

 ::::הגבלת חבות החברההגבלת חבות החברההגבלת חבות החברההגבלת חבות החברה ....4444

        זה א� מותו של זה א� מותו של זה א� מותו של זה א� מותו של ביטוח נוס% ביטוח נוס% ביטוח נוס% ביטוח נוס%  לפי נספח  לפי נספח  לפי נספח  לפי נספח חייבת בתשלו� סכו� הביטוחחייבת בתשלו� סכו� הביטוחחייבת בתשלו� סכו� הביטוחחייבת בתשלו� סכו� הביטוחהחברה לא תהיה החברה לא תהיה החברה לא תהיה החברה לא תהיה 

        ::::או אלו מה,או אלו מה,או אלו מה,או אלו מה,, , , ,  דלקמ, דלקמ, דלקמ, דלקמ,המבוטח נגר� על ידי אחת מהסיבותהמבוטח נגר� על ידי אחת מהסיבותהמבוטח נגר� על ידי אחת מהסיבותהמבוטח נגר� על ידי אחת מהסיבות

פרט לנסיו, להציל פרט לנסיו, להציל פרט לנסיו, להציל פרט לנסיו, להציל ((((או סיכו, עצמי במתכוו, או סיכו, עצמי במתכוו, או סיכו, עצמי במתכוו, או סיכו, עצמי במתכוו, , , , , או חבלה עצמית במתכוו,או חבלה עצמית במתכוו,או חבלה עצמית במתכוו,או חבלה עצמית במתכוו,, , , , התאבדותהתאבדותהתאבדותהתאבדות    4444.1.1.1.1

        ....פשעפשעפשעפשעביצוע ביצוע ביצוע ביצוע או השתתפות המבוטח באו השתתפות המבוטח באו השתתפות המבוטח באו השתתפות המבוטח ב, , , , ))))חיי אד�חיי אד�חיי אד�חיי אד�

כל כל כל כל , , , , היאבקותהיאבקותהיאבקותהיאבקות, , , , ובכלל זה אגרו%ובכלל זה אגרו%ובכלל זה אגרו%ובכלל זה אגרו%, , , , שיש בה� כדי סיכו, עצמישיש בה� כדי סיכו, עצמישיש בה� כדי סיכו, עצמישיש בה� כדי סיכו, עצמי    תחביבי� או פעילויותתחביבי� או פעילויותתחביבי� או פעילויותתחביבי� או פעילויות    4444.2.2.2.2

מי� או מי� או מי� או מי� או ((((החלקה בסקי החלקה בסקי החלקה בסקי החלקה בסקי , , , , 3333 מדרגה  מדרגה  מדרגה  מדרגה רפטינגרפטינגרפטינגרפטינג, , , , מירו/ מכוניותמירו/ מכוניותמירו/ מכוניותמירו/ מכוניות, , , , סוגי קרב המגע למיניה�סוגי קרב המגע למיניה�סוגי קרב המגע למיניה�סוגי קרב המגע למיניה�

         . . . .ספורט תחרותיספורט תחרותיספורט תחרותיספורט תחרותי, , , , צלילה בעזרת מכשירי�צלילה בעזרת מכשירי�צלילה בעזרת מכשירי�צלילה בעזרת מכשירי�, , , , סנפלינגסנפלינגסנפלינגסנפלינג, , , , יייי''''כנגכנגכנגכנג, , , , רחיפהרחיפהרחיפהרחיפה, , , , צניחהצניחהצניחהצניחה, , , , דאיהדאיהדאיהדאיה, , , , ))))שלגשלגשלגשלג

        ....שימוש בסמי� פרט למקרה של שימוש על פי הוראות רופאשימוש בסמי� פרט למקרה של שימוש על פי הוראות רופאשימוש בסמי� פרט למקרה של שימוש על פי הוראות רופאשימוש בסמי� פרט למקרה של שימוש על פי הוראות רופא או  או  או  או ,,,,שכרותשכרותשכרותשכרות    3333....4444

א� המבוטח זכאי לפיצוי א� המבוטח זכאי לפיצוי א� המבוטח זכאי לפיצוי א� המבוטח זכאי לפיצוי , , , , או בכל אחד מכוחות הביטחו,או בכל אחד מכוחות הביטחו,או בכל אחד מכוחות הביטחו,או בכל אחד מכוחות הביטחו,    שירות המבוטח בצבאשירות המבוטח בצבאשירות המבוטח בצבאשירות המבוטח בצבא    4444....4444

בפעולות בפעולות בפעולות בפעולות פעילה פעילה פעילה פעילה או השתתפות או השתתפות או השתתפות או השתתפות ////% א� ויתר עליו מכל סיבה שהיא ו% א� ויתר עליו מכל סיבה שהיא ו% א� ויתר עליו מכל סיבה שהיא ו% א� ויתר עליו מכל סיבה שהיא ואאאא    מגור� ממשלתימגור� ממשלתימגור� ממשלתימגור� ממשלתי

        ....מלחמתיות או פעולות צבאיותמלחמתיות או פעולות צבאיותמלחמתיות או פעולות צבאיותמלחמתיות או פעולות צבאיות

למעט טיסת המבוטח כנוסע בכלי טייס אזרחי הרשאי למעט טיסת המבוטח כנוסע בכלי טייס אזרחי הרשאי למעט טיסת המבוטח כנוסע בכלי טייס אזרחי הרשאי למעט טיסת המבוטח כנוסע בכלי טייס אזרחי הרשאי , , , , טיסה בכלי טייס כלשהוטיסה בכלי טייס כלשהוטיסה בכלי טייס כלשהוטיסה בכלי טייס כלשהו    5555....4444

        ....להוביל נוסעי�להוביל נוסעי�להוביל נוסעי�להוביל נוסעי�

מלבד א� הטיפול נעשה הכרחי מסיבת היזק גופני הנכלל מלבד א� הטיפול נעשה הכרחי מסיבת היזק גופני הנכלל מלבד א� הטיפול נעשה הכרחי מסיבת היזק גופני הנכלל מלבד א� הטיפול נעשה הכרחי מסיבת היזק גופני הנכלל ((((טיפול רפואי או כירורגי טיפול רפואי או כירורגי טיפול רפואי או כירורגי טיפול רפואי או כירורגי     6666....4444

        ....))))בביטוח זהבביטוח זהבביטוח זהבביטוח זה

או מטילי� בליסטיי� או מטילי� בליסטיי� או מטילי� בליסטיי� או מטילי� בליסטיי� ) ) ) ) כימיכימיכימיכימי, , , , ביולוגיביולוגיביולוגיביולוגי, , , , אטומיאטומיאטומיאטומי: : : : כגו,כגו,כגו,כגו,((((פגיעה מנשק לא קונבנציונלי פגיעה מנשק לא קונבנציונלי פגיעה מנשק לא קונבנציונלי פגיעה מנשק לא קונבנציונלי     7777....4444

 ....היתו. גרעיני או קרינה מייננתהיתו. גרעיני או קרינה מייננתהיתו. גרעיני או קרינה מייננתהיתו. גרעיני או קרינה מייננת, , , , ביקוע גרעיניביקוע גרעיניביקוע גרעיניביקוע גרעיני או  או  או  או קונבנציונלי�קונבנציונלי�קונבנציונלי�קונבנציונלי�
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 הרחבה מיוחדתהרחבה מיוחדתהרחבה מיוחדתהרחבה מיוחדת ....5555

או פעולה מלחמתית או פעולת או פעולה מלחמתית או פעולת או פעולה מלחמתית או פעולת או פעולה מלחמתית או פעולת , , , , או סכסו. מזוי,או סכסו. מזוי,או סכסו. מזוי,או סכסו. מזוי,, , , , מלחמהמלחמהמלחמהמלחמהבמקרה מותו של המבוטח עקב במקרה מותו של המבוטח עקב במקרה מותו של המבוטח עקב במקרה מותו של המבוטח עקב 

 שלא  שלא  שלא  שלא ובתנאיובתנאיובתנאיובתנאיאו פעולה על רקע לאומני או פעולה על רקע לאומני או פעולה על רקע לאומני או פעולה על רקע לאומני , , , , � או בלתי סדירי�� או בלתי סדירי�� או בלתי סדירי�� או בלתי סדירי�איבה של כוחות עויני� סדיריאיבה של כוחות עויני� סדיריאיבה של כוחות עויני� סדיריאיבה של כוחות עויני� סדירי

אול� בשו� אול� בשו� אול� בשו� אול� בשו� , , , , בגי, נספח זהבגי, נספח זהבגי, נספח זהבגי, נספח זהישול� למבוטח סכו� הביטוח ישול� למבוטח סכו� הביטוח ישול� למבוטח סכו� הביטוח ישול� למבוטח סכו� הביטוח , , , , עקב השתתפותו הפעילה בה�עקב השתתפותו הפעילה בה�עקב השתתפותו הפעילה בה�עקב השתתפותו הפעילה בה�

     .... 1 1 1 400,000400,000400,000400,0001סכו� העולה על סכו� העולה על סכו� העולה על סכו� העולה על , , , , במקרה מוות כמצויי, בסעי% זהבמקרה מוות כמצויי, בסעי% זהבמקרה מוות כמצויי, בסעי% זהבמקרה מוות כמצויי, בסעי% זהמקרה לא ישול� מקרה לא ישול� מקרה לא ישול� מקרה לא ישול� 

 .... להל, להל, להל, להל,7777 לאמור בסעי%  לאמור בסעי%  לאמור בסעי%  לאמור בסעי% וראות סעי% זה כפופותוראות סעי% זה כפופותוראות סעי% זה כפופותוראות סעי% זה כפופותההההמובהר כי מובהר כי מובהר כי מובהר כי 

 

 ::::חחחחתוק% הנספתוק% הנספתוק% הנספתוק% הנספ ....6666

  :נספח זה יכנס לתוקפו בתחילת תקופת הביטוח ובלבד שהתקיימו כל אלה 6.1

, תשלו� הפרמיה הראשונה בפועל.  שולמה הפרמיה הראשונה בעבור נספח זה שולמה הפרמיה הראשונה בעבור נספח זה שולמה הפרמיה הראשונה בעבור נספח זה שולמה הפרמיה הראשונה בעבור נספח זה 6.1.1

או /א� נמסרה לחברה במועד מת, ההצעה המחאה ו. משמעו תשלו� במזומני�

תיחשב , ראיאו הוראה לחיוב ולתשלו� באמצעות כרטיס אש/הוראת קבע ו

או הוראת הקבע על ידי הבנק /הפרמיה כמשולמת א. ורק א� כובדה ההמחאה ו

  .י חברת כרטיסי האשראי"או הועברה הפרמיה לחשבו, החברה ע/ו

        ....החברה אישרה בכתב הסכמתה לעריכת הנספחהחברה אישרה בכתב הסכמתה לעריכת הנספחהחברה אישרה בכתב הסכמתה לעריכת הנספחהחברה אישרה בכתב הסכמתה לעריכת הנספח  6.1.2

 מיו� חתימת המבוטח על הצעת הביטוח ועד ליו� שבו אישרה החברה את  מיו� חתימת המבוטח על הצעת הביטוח ועד ליו� שבו אישרה החברה את  מיו� חתימת המבוטח על הצעת הביטוח ועד ליו� שבו אישרה החברה את  מיו� חתימת המבוטח על הצעת הביטוח ועד ליו� שבו אישרה החברה את  6.1.3

או בתחביביו או בתחביביו או בתחביביו או בתחביביו ////או בעיסוקיו ואו בעיסוקיו ואו בעיסוקיו ואו בעיסוקיו ו////יכת הנספח לא חל שינוי במקצועו ויכת הנספח לא חל שינוי במקצועו ויכת הנספח לא חל שינוי במקצועו ויכת הנספח לא חל שינוי במקצועו והסכמתה לערהסכמתה לערהסכמתה לערהסכמתה לער

או במצב בריאותו של המבוטח באופ, שהיה משפיע על עצ� קבלת המבוטח או במצב בריאותו של המבוטח באופ, שהיה משפיע על עצ� קבלת המבוטח או במצב בריאותו של המבוטח באופ, שהיה משפיע על עצ� קבלת המבוטח או במצב בריאותו של המבוטח באופ, שהיה משפיע על עצ� קבלת המבוטח ////וווו

 אילו ידעה עליה� החברה ביו� בו  אילו ידעה עליה� החברה ביו� בו  אילו ידעה עליה� החברה ביו� בו  אילו ידעה עליה� החברה ביו� בו ,,,,לביטוח או על תנאי קבלת המבוטח לביטוחלביטוח או על תנאי קבלת המבוטח לביטוחלביטוח או על תנאי קבלת המבוטח לביטוחלביטוח או על תנאי קבלת המבוטח לביטוח

        ....כאמור לעילכאמור לעילכאמור לעילכאמור לעיל, , , , אישרה את עריכת הנספחאישרה את עריכת הנספחאישרה את עריכת הנספחאישרה את עריכת הנספח

 : הקוד� מביניה�, � להל,תוק% נספח זה יפוג באחד המקרי 6.2

  .י, בד% פרטי הביטוחזה כמצוהביטוח של נספח תקופת במועד תו�   6.2.1

 �ישולכאשר  או ת מסולקלפוליסההפ. תבוטל או תהביטוח היסודי פוליסת אשר כ  6.2.2

ער. פדיו, או כאשר ישול�  , הביטוח הנוס% למקרה מוות על פי נספח זהסכו� 

 .א� קיי�, ת הביטוח היסודיפוליס

 לא שולמה ת הביטוח היסודיפוליספי רעונה על יא� איזו פרמיה שהגיע זמ, פ 6.2.36.2.36.2.36.2.3

 ונספח זה בהתא� להוראות חוק חוזה ת הביטוח היסודיפוליסיבוטלו , במועד

   ולקבוע בהוראות פוליסת הביטוח היסודי1981 –א "הביטוח התשמ

של   75 �ההולדתו ביו� השנה של יו� התחלת הביטוח היסודי הקרוב ביותר ליו�  6.2.46.2.46.2.46.2.4

  .המבוטח

 הקרוב ביותר ליו�  הקרוב ביותר ליו�  הקרוב ביותר ליו�  הקרוב ביותר ליו�  הביטוח היסודי הביטוח היסודי הביטוח היסודי הביטוח היסודיפוליסתפוליסתפוליסתפוליסתתחילת תקופת הביטוח של תחילת תקופת הביטוח של תחילת תקופת הביטוח של תחילת תקופת הביטוח של ביו� השנה של יו� ביו� השנה של יו� ביו� השנה של יו� ביו� השנה של יו�  ....7777

 ....    50505050%%%%שיעור שיעור שיעור שיעור לללל    בגי, נספח זהבגי, נספח זהבגי, נספח זהבגי, נספח זהיפחת סכו� הביטוח יפחת סכו� הביטוח יפחת סכו� הביטוח יפחת סכו� הביטוח , , , ,  של המבוטח של המבוטח של המבוטח של המבוטח65656565    ����הולדתו ההולדתו ההולדתו ההולדתו ה

 

        עיסוק או תחביבעיסוק או תחביבעיסוק או תחביבעיסוק או תחביב, , , , שינוי מקצועשינוי מקצועשינוי מקצועשינוי מקצוע, , , , חובות הגילוי של המבוטחחובות הגילוי של המבוטחחובות הגילוי של המבוטחחובות הגילוי של המבוטח ....8888

 .1981 �א "התשמ, יחולו הוראות חוק חוזה הביטוח, ת,על חובות הגילוי של המבוטח ועל הפר
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 ת הביטוח היסודית הביטוח היסודית הביטוח היסודית הביטוח היסודיכפיפות לתנאי פוליסכפיפות לתנאי פוליסכפיפות לתנאי פוליסכפיפות לתנאי פוליס ....9999

במקרה של סתירה בי, , על א% האמור. על נספח זה יחולו הוראות פוליסת הביטוח היסודי 9.1

בענייני� הקשורי� לכיסוי , הוראות הנספח לבי, הוראות פוליסת הביטוח היסודי

   יחולו הוראות הנספח,  מתאונההביטוחי בגי, מוות כתוצאה

ת הביטוח פוליס או חריגות מהתנאי� הכלליי� לביטוח חיי� של/או ויתורי� ו/שינויי� ו ....9.29.29.29.2

לא יתפרשו כשינויי� , ת הביטוח היסודי פוליסה האחרי� של שנרשמו בנספחי, היסודי

בר אלא א� צויי, הד, או חריגי� מהתנאי� המתייחסי� לביטוח נוס% זה/או ויתורי� ו/ו

 .במפורש על ידי רישו� מתאי� שהכוונה ג� לנספח זה

 התביעההתביעההתביעההתביעה ....10101010

קרות  חייב למסור לחברה הודעה בכתב על ,הכל לפי העני,, בעל הפוליסה או המוטב 10.110.110.110.1

 .בהקד� האפשרי, לעיל כאמור , מקרה הביטוח

 יהיה חייב להמציא לחברה את המסמכי� על ,הכל לפי העני,, בעל הפוליסה או המוטב ....10.210.210.210.2

א� אינ� ברשותו עליו לעזור לחברה ככל . המיועדי� לבירור חבותה, רהפי דרישת החב

 .שיוכל להשיג�

החברה תהיה רשאית לנהל , המוטב כאמור לעילבעל הפוליסה או מבלי לגרוע מחובות  ....10.310.310.310.3

  .על חשבונה כל חקירה בעניי, מקרה הביטוח

 קיזוזקיזוזקיזוזקיזוז ....11111111

 פי המשול� עלכו� מכל סבעל הפוליסה החברה תהיה רשאית לקזז כל סכו� שיגיע לה מאת 

  .נספח זה

 מיסי� ותשלומי� אחרי�מיסי� ותשלומי� אחרי�מיסי� ותשלומי� אחרי�מיסי� ותשלומי� אחרי� ....12121212

מיד ע� קבלת , יהא חייב לשל� לחברה, הכל לפי העניי,, או המוטבבעל הפוליסה  .12.1

 על, כל מס ותשלו� חובה החלי� על הנספח או המוטלי� על הפרמיות,   דרישתה

� בי, א, שהחברה מחוייבת לשלמ� לפי הנספח, הסכומי� ועל כל התשלומי� האחרי�

 .המיסי� האלה קיימי� בתארי. הוצאת הנספח ובי, א� יוטלו בעתיד

 שיהיו , תהיה החברה רשאית לנכותו מכל סכו�, לא שול� לחברה כל סכו� כאמור לעיל .12.2

 .או המוטב זכאי� לקבלובעל הפוליסה 

 החברה תנכה מכל תשלו� שעליה לשל� ותעביר מס, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .12.3

בדבר , אלא א� יומצא לה אישור כדי,, שעליה לנכות על פי די,, ה אחרוכל תשלו� חוב

 .פטור מניכוי מס או תשלו� חובה כאמור

 סמכות שיפוטסמכות שיפוטסמכות שיפוטסמכות שיפוט ....13131313

לבתי המשפט בישראל תהיה סמכות שיפוט בינלאומית ייחודית ובלעדית לדו, בכל עניי, או 

א תהיה סמכות לבית פרשנותו וביטולו ול, ביצועו, לרבות לעניי, תוקפו, הנוגע לנספח, סכסו.

  .משפט כלשהו מחו/ לישראל לדו, באיזה מ, הענייני� הנזכרי� לעיל

 התיישנותהתיישנותהתיישנותהתיישנות ....14141414

היא שלוש שני� מיו� , בגי, מקרה ביטוח על פי נספח זה, תקופת ההתיישנות של תביעה

  .קרות מקרה הביטוח


