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  "יזה'נספח פרנצ "
  

  ) הרחבה לביטוח אובדן כושר עבודה(
  )12/2007מהדורת (

  
  
  

תפצה החברה את המבוטח במקרה של , כאמור בדף פרטי הביטוח, תמורת תשלום פרמיה נוספת
אובדן מוחלט של כושר העבודה והכל כמפורט בנספח זה ובכפוף לתנאים הכלליים של נספח 

  .אובדן כושר העבודה
  
  הגדרות. 1

    
   נספח לפיצוי חודשי ושחרור מתשלום פרמיה במקרה אובדן של כושר – נספח אובדן כושר עבודה 

  .    עבודה
  

תיקבע הגדרתן לפי הגדרתן בסעיף ההגדרות שבנספח הכיסוי , הגדרות שאינן מופיעות בסעיף זה
  .הביטוחי לאובדן כושר עבודה

  
  מקרה הביטוח. 2
  

  תו של המבוטח באובדן מוחלט של כושר העבודה לתקופה העולה       מקרה הביטוח הוא היו 2.1    
  .             על תקופת ההמתנה הרשומה בדף פירטי הביטוח

  
  פי האמור בתנאי -הגדרת אובדן מוחלט של כושר העבודה והזכאות לתשלום ייבחנו על   2.2   

  .נספח אובדן כושר העבודה אליהם צורף נספח זה
  
  

  ההתחייבות החבר. 3
  

   באם צורפה הרחבה זו לנספח אובדן כושר עבודה הכולל פיצוי חודשי ושחרור מתשלום 3.1    
  במקרה בו היה המבוטח באובדן מוחלט של כושר העבודה לתקופה העולה על ,           פרמיה 

  פיצוי  ,תשלם לו החברה בחודש הראשון והשני שלאחר תקופת ההמתנה ,           תקופת ההמתנה
  נוסף על  כך תחזיר החברה לבעל .         חודשי נוסף בגובה הפיצוי החודשי ששולם בחודשים אלו  

            הפוליסה בחודש הראשון והשני שלאחר תקופת ההמתנה פרמיה בגובה הפרמיה ששולמה 
    .          לפוליסה בחודשים אלה

  
  במקרה בו היה המבוטח באובדן ,  באם צורפה הרחבה זו לנספח שחרור מתשלום פרמיה3.2   

  תחזיר החברה לבעל ,          מוחלט של כושר העבודה לתקופה העולה על תקופת ההמתנה
           הפוליסה או למבוטח בחודש הראשון והשני שלאחר תקופת ההמתנה פרמיה בגובה הפרמיה 

  .         שנזקפה לפוליסה בחודשים אלה
  
  ישולמו ,  לעיל3.2 – ו 3.1כאמור בסעיפים ,  הנוסף והפרמיה שתוחזרהפיצוי,  למען הסר ספק3.3   

            אך ורק אם היה המבוטח באובדן של כושר העבודה במשך תקופת ההמתנה ובחודשים בהם 
  .או החזרי הפרמיות על פי נספח זה/         הוא מקבל את הפיצוי החודשי הנוסף ו
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  חריגים לנספח. 4
  

  לא , שעניינם מפורט להלן,  הנושאים בתנאי נספח אובדן כושר העבודה אליו צורפה הרחבה זו
  :פי נספח זה- יכוסו על

  
  .   חזרה חלקית לעבודתו של המבוטח או לעבודה אחרת4.1    
  .   קיצור תקופת ההמתנה במקרה של תרומת איברים4.2    
  . השתלה   קיצור תקופת ההמתנה במקרה של ביצוע4.3    
  .   קיצור תקופת המתנה במקרה של אישפוז4.4    
  .או תשלום לשיקום מקצועי/   שיפוי ו4.5    
    באם צורפה לנספח אובדן כושר עבודה הרחבה למקרה היות המבוטח נכה עקב תאונת 4.6    

  .לא יחולו לגביה תנאי נספח זה,            דרכים או בהיותו בעל צורך סיעודי
  
  ויתורים או סטיות בתנאי הפוליסה, וייםשינ .5
  
  בשינויים המתחייבים ,   הרחבה זו כפופה לתנאי נספח אובדן כושר העבודה אליו צורפה5.1   

  .          ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
  
  או סטיות מתנאי נספח אובדן כושר העבודה אליו צורפה הרחבה /או ויתורים  ו/  שינויים  ו5.2   

  , או סטיות מהתנאים המתייחסים להרחבה זו/או ויתורים ו/לא יתפרשו כשינויים ו,    זו       
  .          אלא אם צויין במפורש על ידי רישום מתאים שהכוונה גם להרחבה זו

  
  ,   במקרה של סתירה בין האמור בהרחבה זו לבין האמור בתנאים הכללים של הפוליסה5.3  

  יחייב לעניין , אליו צורפה הרחבה זו, ו בתנאי נספח אובדן כושר העבודה         בנספחים אחרים א
  .         תנאי נספח זה האמור בו

  
  


