נספח לשחרור מתשלום פרמיה במקרה אובדן מוחלט של כושר עבודה
השם המקוצר :שחרור מפרמיה )הגדרה עיסוקית(
)מיועד לבעלי מקצועות מיוחדים(
ביטוח נוסף זה מקנה כיסוי לשחרור מתשלום פרמיות ,במקרה אובדן מוחלט של כושר העבודה
של המבוטח ,בהתאם לתנאים המיוחדים לביטוח זה המפורטים להלן.
מוסכם ומוצהר בזה כי על יסוד ההצעה לביטוח ,ההודעות וההצהרות של המבוטח ושל בעל
הפוליסה ובתנאי מפורש כי הפרמיות שולמו כסידרן ובמועדן לחברה ,הרי שעם קבלת הוכחה
סבירה על אובדן מוחלט של כושר העבודה של המבוטח ,תשחרר החברה את בעל הפוליסה,
מתשלום כל הפרמיות הנקובות בפוליסה אשר זמן פרעונן חל בתקופת אי הכושר המוחלט ולאחר
סיומה של תקופת ההמתנה.
פרק א' -
.1

הגדרות
בפוליסה זו יתפרשו המונחים הבאים כלהלן:
ביטוח יסודי  -הפוליסה אליה מצורף נספח זה.
דף פרטי הביטוח  -נספח המצורף לפוליסה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה ,המפרט בין
השאר את סוג הביטוח ,סכומי הביטוח וחלק מתנאיו.
מקרה הביטוח  -אובדן מוחלט של כושר העבודה של המבוטח ,שנגרם במהלך תקופת
הביטוח.
תאריך תחילת הביטוח  -התאריך הנקוב בדף פרטי הביטוח ,כתאריך תחילת הביטוח של
נספח זה.
תקופת אכשרה  -תקופה ,אשר תחילתה מתאריך תחילת הביטוח של ביטוח נוסף זה
ושחלה לגבי מקרי ביטוח המפורטים בסעיפים  ,7 ,6ו 8-בפרק השני .בגין המקרים הנ"ל
שאירעו בתקופה זו החברה לא תהיה אחראית לתשלום על-פי תנאי נספח זה.
תקופת המתנה  -תקופה הנקובה בדף פרטי הביטוח ,כתקופת המתנה ותחילתה ביום קרות
מקרה הביטוח .בגין תקופה זו לא תשחרר החברה את בעל הפוליסה מתשלום פרמיות.

.2

הגבלת אחריות החברה
החברה לא תהיה אחראית ולא תשחרר את בעל הפוליסה מתשלום פרמיות על-פי נספח
זה אם אי הכושר המוחלט לעבודה נגרם במישרין או בעקיפין על ידי או עקב אחת או יותר
מהסיבות שלהלן:
2.1
2.2

מקרה ביטוח שאירע לפני מועד תחילת הביטוח.
מקרה ביטוח שגורם ממשי לו היה מהלך רגיל של מצב רפואי קודם ,דהיינו :מערכת
נסיבות רפואיות ,שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח ,לרבות בשל
מחלה או תאונה .לעניין זה" ,אובחנו במבוטח"  -בדרך של אבחנה רפואית מתועדת,
או בתהליך של אבחון רפואי מתועד ,שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד
ההצטרפות לביטוח .חריג זה יהא מוגבל בזמן על-פי גיל המבוטח בעת תחילת
תקופת הביטוח ,כדלקמן:
 2.2.1לפני גיל  - 65החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתחילת
תקופת הביטוח.
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 2.2.2גיל  65או יותר  -החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי שנה
מתחילת תקופת הביטוח.
סייג בשל מצב רפואי קודם לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע לחברה על מצב
בריאותו הקודם והחברה לא סייגה במפורש בדף פרטי הביטוח את המצב הרפואי
המסוים ,הנזכר בהודעת המבוטח.
 2.3ניסיון התאבדות או חבלה עצמית במתכוון או סיכון עצמי במתכוון )למעט ניסיון
להצלת חיי אדם( ,בין אם המבוטח שפוי בדעתו ובין אם לאו.
 2.4שכרות או שימוש בסמים )למעט על-פי הוראת רופא(.
 2.5השתתפות המבוטח בביצוע מעשה פלילי.
 2.6תסמונת הכשל החיסוני הנרכש ) AIDSאיידס( ו/או מחלה או מצבים ,שהם
מוטציות או וריאציות למחלת האיידס ,למעט אם נדבק המבוטח עקב טיפול רפואי,
שניתן למבוטח ע"י הרשויות המוסמכות בישראל.
 2.7טיסת המבוטח בכלי טייס כלשהו ,פרט לטיסת המבוטח ,כנוסע ,בכלי טייס אזרחי,
בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים.
 2.8פעולות מלחמת של צבא ההגנה לישראל ושל כוחות מזויינים של מדינה אחרת ,בין
שהוכרז מצב מלחמה ובין אם לאו.
 2.9פעולות מלחמה או פעולות צבאיות או מעין צבאיות עוינות של כוחות סדירים או
בלתי סדירים או כוחות מזויינים אחרים ,שאינם שייכים למדינה ריבונית וכן
פעולות ,כאמור ,של צבא הגנה לישראל ,כנגד ארגונים או כוחות כאלה .חריג זה לא
יחול אם הפעולות הנ"ל נמשכו פחות מ 48 -שעות רצופות  .במקרים בהם הפעולות
האמורות נמשכו יותר מ 48-שעות רצופות ,לא יכוסו גם פעולות ,שאירעו במהלך 48
השעות הראשונות.
 2.10התקוממות אזרחית המונית ,שנמשכה יותר מ 48-שעות ברציפות .במקרה זה לא
יכוסו גם פגיעות שאירעו במהלך  48השעות הראשונות.
 2.11שירות המבוטח בצבא ,לרבות במשמר הגבול ,בשירות סדיר ,קבע ומילואים.
 2.12פגיעה בנשק לא קונבנציונאלי )כגון :אטומי ,כימי ,ביולוגי( או מטילים בליסטיים
קונבנציונאלים.
אם אי הכושר המוחלט נגרם עקב המקרים המפורטים בסעיפים  2.8ו 2.9-לעיל ,שעל
פיהם המבוטח יהיה זכאי לפיצוי לפי ביטוח נוסף זה ,תשחרר את בעל הפוליסה מתשלום
הפרמיות ,לאחר תום תקופת ההמתנה ,בניכוי כל תשלום המגיע למבוטח מגורם ממשלתי
על-פי חוק ,אף אם ויתר על זכותו לקבלת הפיצוי מגורם זה.
הפרמיה שתשוחרר מתשלום במקרה אובדן כושר עבודה על-פי המפורט בסעיפים  2.8ו-
 2.9לא תעלה על הפרמיה לשחרור על-פי נספח זה או סך ) ₪ 17,000לפי מדד  10,252נק'
שפורסם ב 15-ביוני  ,(2007הנמוך מביניהם.
.3

הפרמיה
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

הפרמיה בגין נספח זה תהיה כמצויין בדף פרטי הביטוח ותיקבע על-פי גילו של
המבוטח ,מצבו הרפואי ועל פי עיסוקו בתאריך תחילת הביטוח .הפרמיה תשתנה
מידי שנה ,על-פי המפורט בדף פרטי הביטוח.
הפרמיות בגין נספח זה ישולמו בזמני הפרעון הנקובים בפוליסה לגבי הביטוח
היסודי.
החברה תהיה זכאית לשנות את הפרמיות לביטוח נוסף זה ,לכלל המבוטחים אחת
לשנה ,אך לא לפני  1נובמבר  ,2010בכפוף לאישור המפקח על הביטוח .אי מימוש
הזכות האמורה בשנת ביטוח מסויימת ,לא יגרע מזכות החברה לממשה לאחר מכן.
שינוי הפרמיה על-פי האמור בסעיף  3.3לעיל ,יכנס לתוקף לאחר  60יום מיום
שהודיעה על כך החברה לבעל הפוליסה .בעל הפוליסה יהיה חייב בתשלום הפרמיה,
בעקבות השינוי.
מובהר בזה כי שינוי הפרמיה ,כמצויין בסעיפים  3.3ו 3.4-לעיל ,הינו בנוסף לשינוי
הפרמיה כמפורט בדף פרטי הביטוח ובסעיף  3.1לעיל.
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תנאי הצמדה למדד המחירים לצרכן
4.1

4.2
.5

שהות המבוטח בחו"ל
5.1
5.2

.6

הגדרות
א" .המדד היסודי" ,משמעו ,המדד ,שפורסם לאחרונה ,לפני מועד התחלת הביטוח.
המדד היסודי ,הנקוב בדף הראשון של הפוליסה ,מותאם למדד הבסיסי )100
נקודות( מחודש ינואר  1959ומחולק ב.1,000-
ב" .המדד הקובע" ,משמעו ,המדד ,שפורסם לאחרונה ,לפני יום התשלום ,מותאם
לבסיס הנ"ל.
הפרמיה  -תהיה צמודה למדד מן המדד היסודי ועד המדד הקובע.

חבות החברה לשחרור מתשלום פרמיות ,בעת שהיית המבוטח מחוץ לגבולות מדינת
ישראל ,בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן ,מוגבלת לתקופה של  90ימים ,לכל
היותר ,אלא אם הסכימה החברה מראש ובכתב לתקופה ארוכה יותר.
עם חזרתו של המבוטח למדינת ישראל וקבלת הוכחה סבירה בדבר המשך אי הכושר
המוחלט לעבודה ,ישוחרר מתשלום הפרמיות ,כל עוד הינו זכאי לכך ,על-פי תנאי
נספח זה.

שינוי מקצוע ,עיסוק או תחביב
6.1

6.2
6.3

המקצוע ,העיסוק ותחביביו של המבוטח ,כמפורט בהצעה ,משמשים יסוד לביטוח
נוסף זה .במקרה של שינוי המקצוע או העיסוק או אם יעסוק המבוטח בעיסוק או
תחביב ,שיש בו משום סכנה לחייו או לבריאותו ,חייבים בעל הפוליסה או המבוטח
להודיע לחברה בכתב על השינוי ,העיסוק הנוסף ,או התחביב ,כאמור ,בתוך  21ימים
ממועד השינוי .החברה תהיה רשאית לקבוע תנאי ביטוח חדשים או אף לבטלם.
לא נמסרה הודעה ,כאמור ,או לא שולמה הפרמיה המתאימה ,כפי שנקבעה ע"י
החברה ,תקטן חבות החברה ,באופן יחסי ,או תתבטל לחלוטין ,בכפוף להוראות
החוק.
אם שינה המבוטח את מקצועו או עיסוקו למסוכן פחות משהיה בעת עריכת ביטוח
נוסף זה ,יהא זכאי להחזר פרמיה ממועד השינוי או ההודעה  -לפי המאוחר .האמור
בסעיף זה יחול רק באם הפרמיה קודם לכן כללה תוספת עקב העובדה שהמבוטח
עסק במקצוע ,עיסוק או תחביב ,שיש בהם סיכון גבוה מהרגיל.
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פרק ב'  -מהות הכיסוי
.1

הגדרת אובדן מוחלט של כושר עבודה
המבוטח ייחשב כבלתי כשיר באופן מוחלט לעבודה ,אם נתמלאו ,במצטבר ,כל התנאים
שלהלן:
1.1
1.2
1.3

כתוצאה ממצב בריאות לקוי ,שנגרם עקב תאונה או מחלה ,שתחילתה בתוך תקופת
הביטוח נשלל ממנו בשיעור של  75%לפחות ,הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע
בעיסוק ו/או במקצוע ,בהם עסק ב 24-החודשים שקדמו לקרות מקרה הביטוח.
אינו עובד או עוסק בפועל בעבודה כלשהי ואינו מקבל במישרין או בעקיפין שכר או
תגמול או הכנסה בגין עבודתו ,למעט הכנסה שמקורה מעבודה שבוצעה ,לפני קרות
מקרה הביטוח.
התנאים בסעיפים  1.1ו 1.2-לעיל התקיימו במשך תקופה העולה על תקופת ההמתנה.

אם לא היתה למבוטח תעסוקה ביום קרות מקרה הביטוח ,תחול לגביו הגדרת אובדן
מוחלט של כושר העבודה ,דלעיל ,רק אם עקב מחלה או תאונה הינו מרותק לביתו.
.2

התחייבות החברה
2.1

2.2
2.3

.3

בעל הפוליסה ישוחרר מתשלום הפרמיות ,החל מתום תקופת ההמתנה וכל עוד מצוי
המבוטח באובדן מוחלט של כושר העבודה ולכל היותר עד תום תוקפו של ביטוח נוסף
זה .השחרור מתשלום הפרמיות יחול על הפרמיות ,שזמן פרעונן חל בתוך אותה
תקופה ,בגין ביטוח נוסף זה ובגין הביטוח היסודי והביטוחים האחרים המצורפים
לפוליסה והמופיעים בדף פרטי הביטוח .בתקופת השחרור מפרמיה יהיו ביטוחים
אלה בתוקפם המלא.
לצורך שחרור זה יחשב אופן תשלום הפרמיה לחודשי וחובת המשך התשלומים
המלאים תחול על בעל הפוליסה ,מיד עם חזרת כושר העבודה של המבוטח.
שחרור הפרמיה החודשית הראשונה יחושב באופן יחסי ,מתום תקופת ההמתנה עד
תחילת החודש שלאחריה ,אך לא יותר ממספר הימים שנמשך אי הכושר באותו
חודש .שחרור הפרמיה החודשית האחרונה יחושב ,באופן יחסי ,לפי מספר הימים
שנמשך אי הכושר באותו חודש.

חזרה חלקית של המבוטח לעסוק בעיסוקו או מקצועו
אם שוחרר בעל הפוליסה מתשלום הפרמיות ,על-פי ביטוח זה ,כתוצאה מאובדן מוחלט של
כושר העבודה של המבוטח ומיד לאחר מכן כושר העבודה של המבוטח חזר אליו ,באופן
חלקי והתקיימו שלושת התנאים שלהלן במצטבר:
א.

ב.
ג.

נבצר ממנו מסיבת אותה מחלה או תאונה ,שבגינה שוחרר מתשלום הפרמיות הנ"ל,
לעבוד באופן זמני או קבוע במקצוע שבו עבד או לעסוק בעיסוק שבו עסק ,עד אותה
מחלה או תאונה ,בשיעור של חמישים אחוז ) (50%לפחות משעות העבודה אותן עבד
לפני היותו בלתי כשיר מוחלט לעבודה.
כתוצאה מההפחתה האמורה בשעות עבודתו ,נגרם לו אובדן של חמישים אחוזים
) (50%לפחות משכרו או השתכרותו ,לפני קרות מקרה הביטוח ,למעט הכנסה,
שמקורה מעבודה שבוצעה לפני קרות מקרה הביטוח.
המבוטח נמצא בהליך שיקומי רפואי או תעסוקתי ,אלא אם נבצר ממנו מבחינה
רפואית ,להימצא בהליך כזה.

אזי ,ישוחרר בעל הפוליסה מתשלום פרמיות ,כל עוד נמשך אי הכושר החלקי ,למשך תקופה
שלא תעלה על  24חודשים ,שחרור חלקי ,המתאים לפגיעה היחסית בהשתכרותו.

www.shirbit.co.il
010-0100
_________________________________________________________________
שירביט חברה לביטוח בע"מ רח' יד חרוצים  18נתניה .ת.ד 6137 .נתניה  42161טל 09-8922260 :פקס09-8922248 :

4

.4

חזרה מלאה או חלקית של המבוטח לעבודה אחרת
מבוטח העונה להגדרת אובדן מוחלט של כושר העבודה ,כמופיע בסעיף  1לפרק זה וחזר
לעבוד באופן חלקי או מלא בכל עבודה שהיא ,למעט בעיסוק או במקצוע בהם עסק ,לפני
קרות מקרה הביטוח ושעליהם הצהיר לחברה ופחתה הכנסתו מהכנסתו החודשית
המוצהרת ,תשחרר החברה את בעל הפוליסה מתשלום פרמיות ,בהתאם לפגיעה היחסית
בהשתכרותו של המבוטח.

.5

תקופת המתנה במקרה של אשפוז
5.1
5.2
5.3
5.4

.6

נשים בתקופת ההריון ולאחר לידה
6.1

6.2
6.3
6.4
.7

קרה מקרה הביטוח ואושפז המבוטח בבית חולים כללי ,לתקופה העולה על  14ימים
רצופים ,ישוחרר בעל הפוליסה מתשלום פרמיות ,החל מהיום ה 8-לאשפוז ,ללא
תקופת המתנה.
במקרה שתקופת האשפוז תחול בתוך תקופת ההמתנה ,תהיה תקופת האשפוז חלק
מתקופת ההמתנה.
למען הסר ספק ,אם תקופת האשפוז תחול לאחר תום תקופת ההמתנה ,לא ישוחרר
בעל הפוליסה מתשלום פרמיות ,בגין סעיף זה.
הזכאות על-פי סעיף זה לא תחול ,אם אושפז המבוטח בשל הפרעות נפשיות ו/או
מחלת נפש.

במקרה אובדן כושר עבודה מוחלט ,בתקופת ההריון ,ישוחרר בעל הפוליסה מתשלום
פרמיות ,החל מתום תקופת ההמתנה ועד הלידה וכל עוד נמצאת המבוטחת באובדן
מוחלט של כושר העובדה ,למעט במקרים שלהלן:
א .גיל המבוטחת בתחילת ההריון יותר מ.40-
ב .המבוטחת עברה טיפולי עקרות ו/או הפריית מבחנה.
ג .המבוטחת עברה יותר מהפלה ספונטנית אחת בעבר.
במקרה של אובדן כושר עבודה לאחר הלידה ,ישוחרר בעל הפוליסה מתשלום
פרמיות ,החל מתום תקופת ההמתנה וכל עוד מצויה המבוטחת באובדן מוחלט של
כושר העבודה ,למעט אם אובדן כושר העבודה נגרם עקב דיכאון שלאחר לידה.
להסרת ספק ,תקופת ההמתנה תחל מתאריך הלידה ,אף אם שוחרר בעל הפוליסה
מתשלום פרמיות על-פי סעיף  6.1לעיל.
תקופת אכשרה בת  9חודשים תחול לעניין הכיסוי על-פי סעיף זה.

תקופת המתנה במקרה של תרומת איבר
היה המבוטח באובדן מוחלט של כושר העבודה ,כתוצאה מתרומת איבר מגופו לאדם אחר
ותרומה זו בוצעה לאחר  12חודשים לפחות מתאריך תחילת הביטוח של נספח זה ,יהיה בעל
הפוליסה זכאי לשחרור מתשלום פרמיות ,לפי תנאי נספח זה ,מהיום השני לאובדן המוחלט
של כושר העבודה ,בתנאי שהאובדן המוחלט של כושר העבודה נמשך יותר מ 14-ימים.

.8

תקופת המתנה במקרה של השתלה
8.1

הגדרה:
השתלה  -כריתה כירורגית או הוצאה מגוף המבוטח של ריאה ,לב ,כליה ,לבלב ,כבד
וכל שילוב ביניהם והשתלת איבר שלם או חלק מאיבר ,אשר נלקחו מגופו של אדם
אחר במקומם ,או השתלה של מח עצמות מתורם אחר בגוף המבוטח.
השתלה תכלול גם השתלת לב מלאכותי ,בשלב בו הפרוצדורה הפסיקה להיות
מוגדרת כניסיונית בישראל .במקרה בו יושתל לב מלאכותי כפרוצדורה הקודמת
להשתלת לב מגופו של אדם אחר ,יחשב הדבר כמקרה ביטוח אחד.
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8.2

8.3
.9

היה המבוטח באובדן מוחלט של כושר העבודה ומצבו הבריאותי של המבוטח מחייב
ביצוע השתלה ,כאמור בסעיף קטן  8.1לעיל ,יהיה המבוטח זכאי לשחרור מתשלום
פרמיות ,לפי תנאי נספח זה ,מהיום השני לאובדן המוחלט של כושר העבודה ,בתנאי
שהאובדן המוחלט של כושר העבודה נמשך יותר מ 14-ימים.
תקופת אכשרה  -למקרה ביטוח על-פי סעיף זה תקופת אכשרה בת  30ימים ,למעט
אם מקרה הביטוח אירע בתקופה זו עקב תאונה.

חזרה של כושר העבודה
המבוטח או בעל הפוליסה חייב להודיע לחברה ,במקרה שחזר למבוטח כושר העבודה
ולהמשיך בתשלום הפרמיות במלואן ,החל בחודש ,שלאחר החזרת כושר העבודה של
המבוטח.
אם שוחרר בעל הפוליסה מתשלום פרמיות ,לאחר החזרת כושר העבודה של המבוטח ,יהיה
הוא חייב להחזיר פרמיות אלו לחברה.

.10

אובדן כושר עבודה חוזר
אם תוך שנה מהפסקת השחרור מתשלום פרמיות ,אבד שוב ,באופן מוחלט ,כושר העבודה
של המבוטח ,מחמת אותה מחלה או תאונה ,שבגללה שוחרר מפרמיות קודם לכן וביטוח זה
יהיה עדיין בתוקפו ,יראו באיבוד כושר העבודה החוזר המשך לאיבוד כושר העבודה
הקודם ,שבגינו שוחרר המבוטח מתשלום פרמיות.
במקרה זה לא תחול תקופת המתנה נוספת ותקופת השחרור מתשלום הפרמיות תחול מיום
קרות האיבוד החוזר של כושר העבודה.

.11

אופן הגשת תביעה

 11.1בעל הפוליסה או המבוטח חייב למסור הודעה בכתב לחברה על מקרה המחלה
או התאונה ,שגרמו לאובדן המוחלט של כושר העבודה ,סמוך למועד קרות מקרה
הביטוח.
 11.2אם לא התאפשרה מסירת ההודעה לחברה ,כאמור בסעיף  11.1לעיל מסיבות
מוצדקות או שמסירת ההודעה באיחור לא מנעה או לא הכבידה על החברה את
בירור זכאות המבוטח לשחרור פרמיה ,תשוחרר הפרמיה בגין התקופה בה היה
זכאי המבוטח לשחרור מתשלום פרמיות ,כאילו נמסרה ההודעה במועד .לא קוימה
החובה ,כאמור בסעיף  11.1לעיל ו 11.5-במועדה וקיומה במועד היה מאפשר
לחברה להקטין את חבותה ,אין החברה חייבת בשחרור הפרמיה ,אלא במידה
שהיתה חייבת ,אילו קוימה החובה.
 11.3עם קבלת ההודעה על מקרה הביטוח ,תעביר החברה למוסר ההודעה את הטפסים
הדרושים למילוי כתב התביעה .טפסים אלה ,לאחר שימולאו כנדרש ,יש להחזיר
לחברה תוך  30יום ממועד קבלתם.
 11.4על מבוטח שכיר לצרף לכתב התביעה אישור מאת מעבידו המאשר כי מאז תחילת
אי הכושר המוחלט לא עבד המבוטח ולא קיבל שכר מאת מעבידו.
 11.5בעל הפוליסה ו/או המבוטח יהיה חייב להמציא לחברה כל מסמך או מידע וכן
לעזור לחברה להשיג כל מסמך או מידע שאינם ברשותו ,לשם בירור חבותה.
 11.6החברה תהיה רשאית לנהל כל חקירה ובכלל זה לבדוק את המבוטח ע"י רופא או
רופאים מטעמה ועל חשבונה .החברה רשאית לעקוב אחר מצב בריאותו של
המבוטח בכל עת ולשנות הערכתה ,לגבי כושר עבודתו ,בהתאם למצב המשתנה.
 11.7החובות בפרק זה ,כמפורט בסעיפים 11.12 ,11.11 ,11.10 ,11.5 ,11.4 ,11.1 ,9
מוטלות על בעל הפוליסה ועל המבוטח ,לפי העניין ,לפני אישור התביעה ובמהלך
תקופת השחרור מפרמיה.
 11.8החברה תקבל החלטה בדבר התביעה בתוך  30ימים מיום שהומצאו לה כל
המסמכים הדרושים לבירור חבותה .אם החליטה החברה כי זכאי המבוטח
לשחרור מתשלום הפרמיות ,תשוחרר הפרמיה החל מתום תקופת ההמתנה.
 11.9החברה תנכה מהתשלומים ,שעליה לשלם ,כל חוב המגיע לה מאת בעל הפוליסה
ו/או המבוטח.
 11.10שוחרר בעל הפוליסה מתשלום פרמיה עבור תקופה אשר לא היה זכאי לה ,עליו
להחזירם מיד לחברה ,בצירוף הפרשי הצמדה למדד.
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 11.11על בעל הפוליסה להמשיך לשלם את הפרמיות עד תחילת שחרור הפרמיה ,על מנת
שביטוח נוסף זה יהיה בתוקפו המלא.
 11.12במקרה מות המבוטח חייב בעל הפוליסה או המוטב או בא כוחם להודיע על כך
לחברה.
 11.13קיום תנאי סעיף "אופן הגשת התביעה" מהווה תנאי יסודי לשחרור מתשלום
פרמיות
על-פי נספח זה.
.12

שעבוד
ביטוח נוסף זה אינו ניתן לשעבוד או להעברה.

.13

ביטול הנספח
13.1
13.2

.14

חידוש הביטוח
14.1

14.2
.15

בעל הפוליסה רשאי לבטל נספח זה בהודעה בכתב לחברה בכל עת והביטול ייכנס
לתוקף עם קבלת ההודעה ע"י החברה.
תוקף נספח זה יפוג ,בקרות אחד או יותר מן המקרים שלהלן ,לפי המוקדם
מביניהם:
א .בתום תקופת נספח זה או בתום תקופת הביטוח היסודי או ביום תחילת
הביטוח על-פי נספח זה הקרוב ביותר ליום הולדתו ה 67-של המבוטח ,לפי
העניין ,הכל לפי המועד המוקדם יותר.
במקרה של אי תשלום הפרמיה במועדה ,בכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח.
ב.
במקרה שהביטוח היסודי בוטל.
ג.
במקרה מות המבוטח.
ד.

במקרה ביטול נספח זה ,ע"י החברה ,עקב אי תשלום הפרמיות ,יהיה רשאי בעל
הפוליסה ו/או המבוטח לדרוש את חידושו ללא הוכחת מצב בריאות ,בכפוף
לקיומם של כל התנאים שלהלן:
א .טרם חלפו  3חודשים מיום ביטול הנספח.
בעל הפוליסה ישלם את כל חוב הפרמיות ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית,
ב.
בשיעור שייקבע ע"י החברה.
עד מועד החידוש ותשלום מלוא חוב הפרמיות ,כאמור בסעיף קטן ב' לעיל,
ג.
לא אירע מקרה הביטוח ,על-פי ביטוח נוסף זה.
בכל מקרה אחר יהיה חידוש ביטוח נוסף זה טעון הסכמת החברה מראש ובכתב,
לאחר קבלת הוכחה מחודשת של מצב הבריאות של המבוטח ובדיקתה.

נספח לפוליסה
15.1
15.2

נספח זה מצורף לפוליסה לביטוח חיים והינו בתוקף מיום הוספתו לפוליסה,
בכפיפות לתנאים הכלליים של הפוליסה.
שינויים ו/או ויתורים ו/או סטיות מהתנאים הכלליים לביטוח חיים של הביטוח
היסודי אליו צורף ביטוח נוסף זה ,שנרשמו בנספחים לביטוח היסודי ,לא יתפרשו
כשינויים ו/או ויתורים ו/או סטיות מהתנאים הנוגעים לביטוח נוסף זה ,אלא אם
צויין במפורש ע"י רישום מתאים ,שהכוונה גם לביטוח נוסף זה.
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גילוי נאות
ריכוז התנאים  -האמור במסמך זה כפוף לתנאי הפוליסה המלאים
הנושא
א .כללי

שם הביטוח הנוסף
הכיסוי הביטוחי

תקופת הביטוח
חידוש אוטומטי
תקופת אכשרה

שינוי
תנאים
הפרמיה

תנאי
ביטול

תקופת המתנה
השתתפות עצמית
שינוי תנאי הפוליסה
במהלך תקופת הביטוח
הסכום
מבנה הפרמיה
שינוי הפרמיה במהלך
תקופת הביטוח
ביטול ע"י המבוטח
ביטול ע"י החברה

חריגים
וסייגים

החרגת מצב רפואי
קיים
סייגים לחבות החברה
כיסוי בשירות מילואים
ו/או עקב פעולת טרור

סעיפים
נוספים

שחרור במקרה אובדן
כושר חלקי
קיצור תקופת
ההמתנה

התנאים
שחרור מפרמיה
שחרור מתשלום פרמיות במקרה אובדן מוחלט של כושר
העבודה ,כתוצאה מתאונה או מחלה.
הגדרת אובדן מוחלט של כושר העבודה:
המבוטח ייחשב כבלתי כשיר באופן מוחלט לעבודה ,אם
נתמלאו ,במצטבר ,כל התנאים שלהלן:
 4.1כתוצאה ממצב בריאות לקוי ,שנגרם עקב תאונה או
מחלה ,שתחילתה בתוך תקופת הביטוח נשלל ממנו
בשיעור של  75%לפחות ,הכושר לעסוק באופן זמני או
קבוע בעיסוק ובמקצוע ,בהם עסק ב 24-החודשים
שקדמו לקרות מקרה הביטוח.
 4.2אינו עובד או עוסק בפועל בעבודה כלשהי ואינו מקבל
במישרין או בעקיפין שכר או תגמול או הכנסה בגין
עבודתו ,למעט הכנסה שמקורה מעבודה שבוצעה ,לפני
קרות מקרה הביטוח.
 4.3התנאים בסעיפים  1ו 2-התקיימו במשך תקופה העולה
על תקופת ההמתנה.
אם לא היתה למבוטח תעסוקה ביום קרות מקרה הביטוח,
תחול לגביו הגדרת אובדן מוחלט של כושר העבודה ,דלעיל,
רק אם עקב מחלה או תאונה הינו מרותק לביתו.
כנקוב בדף פרטי הביטוח
אין
לנשים  9חודשים במקרה של אובדן כושר עבודה בתקופת
ההריון.
תרומת איברים  12 -חודשים
השתלת איברים  30 -ימים
כמפורט בדף פרטי הביטוח
אין
ניתן לשנות רק במקרה של החלפת מקצוע ,עיסוק או תחביב.
כמפורט בדף פרטי הביטוח
פרמיה משתנה מידי שנה
בכפוף לאישור המפקח ,רשאית החברה לשנות את הפרמיה,
אך לא לפני 01/11/2010
בכל עת בהודעה בכתב .אין החזר פרמיה.
החברה זכאית לבטל את הפוליסה במקרה אי תשלום
הפרמיות במועדן ,בכפוף להוראות החוק.
רק באם מצויין במפורש בדף פרטי הביטוח.
כמפורט בסעיף הגבלת אחריות החברה.
אין כיסוי לפגיעה בעת שירות מילואים.
קיים כיסוי למקרה ביטוח עקב פעולת טרור ,בכפוף למצויין
בסעיף הגבלת אחריות החברה.
רק באם קיום ההרחבה מצויינת במפורש בדף פרטי הביטוח.
בכפוף למגבלות ולסייגים כמצויין בתנאי הנספח ,במקרים
הבאים:
 .1תרומת איברים  -מהיום השני באובדן כושר עבודה מעל 14
יום.
 .2השתלת איברים  -מהיום השני באובדן כושר עבודה מעל 14
יום.
 .3אשפוז  -מהיום ה 8-לאשפוז ,באשפוז מעל  14ימים.
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