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 התנאיםריכוז 
  נושאה  תנאיםה

   הנוסףשם הביטוח  .1  )שחרורפיצוי ו (רמיה משתנהבפ" הכנסה בטוחה"
פיצוי חודשי ושחרור מתשלום פרמיות במקרה של נכות הגורמת אבדן מוחלט של 

  .כושר העבודה
   -ר העבודה של המבוטח הגדרת אבדן כוש

  :המבוטח ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה אם נתמלאו כל התנאים שלהלן
 לפחות הכושר לעסוק 75%נשלל ממנו בשיעור של , עקב מחלה או תאונה  )1

באופן זמני או קבוע במקצוע או בעיסוק עליהם הצהיר בהצעה או בהודעת 
  .השינוי

 נבצר ממנו לעסוק בעיסוק סביר אחר ,לעיל) 1בעקבות האמור בסעיף קטן   )2
  .להשכלתו ולהכשרתו, המתאים לניסיונו

ייחשב כבלתי כשיר מוחלט , אם לא הייתה למבוטח תעסוקה בזמן התחלת אי הכושר
הפיצוי . אם עקב מחלה או פגיעה בגופו יהיה המבוטח מרותק לבית, לעבודה

  תקופת הביטוחתום  מלא יותרוהחודשי ישולם כל עוד המבוטח באבדן כושר עבודה 

  הכיסויים   .2

   הביטוח משך תקופת  .3  "דף פרטי הביטוח"פי המפורט ב-על
  תנאים לחידוש אוטומטי  .4  אין

  .אין תקופת אכשרה למעט במקרה של אבדן כושר עבודה בתקופת היריון
   חודשים9במקרה זה תקופת האכשרה היא 

  תקופת אכשרה  .5

  תקופת המתנה  .6  "דף פרטי הביטוח"ט בפי המפור- חודשים על6 או 3
  השתתפות עצמית  .7  אין

  כללי  .א

את עיסוקו או את , אפשר לשנות תנאים רק אם החליף המבוטח את מקצועו
  תחביבו

 תנאי הפוליסה במהלךשינוי   .8
  ביטוחה תקופת

שינוי   .ב
  תנאים

  הפרמיה סכום  .9  "דף פרטי הביטוח" מפורטת בהפרמיה
  הפרמיהמבנה   .10   כל שנהפרמיה משתנה

,  כל שנההפרמיהזכאית החברה לשנות את אישור המפקח על הביטוח כפוף לב
  2006 ביולי 1אך לא לפני 

  במהלךהפרמיהשינוי   .11
    הביטוחתקופת

 הפרמיה  .ג

   ידי המבוטח-עלביטול   .12  פרמיהאין החזר . חברהבכל עת בהודעה בכתב ל
תהיה החברה זכאית לבטל את הפוליסה בכפוף , מועדןב הפרמיותאם לא שולמו 

  חוקההוראות ל
  החברהידי -עלביטול   .13
  

תנאי   .ד
  ביטול

  
 רפואי קייםהחרגה בגין מצב   .14  "דף פרטי הביטוח"הפירוט מופיע ב, אם קיימת החרגה

  סייגים לחבות החברה  .15  בתנאי הפוליסה" הגבלת חבות החברה "-סעיפי חריגים 
  .אין כיסוי לזמן מילואים

  בתנאי הפוליסה" הגבלת חבות החברה"יש כיסוי לטרור בכפוף לסעיפי החריגים ב
או /כיסוי לזמן המילואים ו  .16

  עקב פעולת טרור

  חריגים . ה
  וסייגים  

 חלקיפיצוי על אבדן כושר עבודה . 17  "דף פרטי הביטוח" ראה ב-אם קיים 
  .פרמיהוחרר הפוליסה מתשלום תש, כל עוד משולם פיצוי חודשי

  הפרמיה שתשוחרר תהיה באופן יחסי לגובה הפיצוי החודשי שישולם
  שחרור מתשלום פרמיה  .18

 75%לא יעלה על , ח וקרנות הפנסיהכולל חברות הביטו, סכום הפיצוי החודשי
  מההשתכרות

קיזוז או השתתפות   .19
  בתשלומי הביטוח

  :פוליסה תקוצר תקופת ההמתנה במקרים האלהבכפוף למגבלות ולסייגים בתנאי ה
   מהיום השני של אבדן כושר העבודה- תרומת איברים  )1
   מהיום השמיני לאשפוז- אשפוז  )2
   מהיום השני של ההשתלה- השתלה  )3

  קיצור תקופת המתנה  .20

  :פיצוי בגין, נוסף על הפיצוי החודשי, בכפוף למגבלות ולסייגים בתנאי הפוליסה ישולם
  אבדן כושר העבודה כתוצאה מתאונת דרכים  )1
  אבדן כושר העבודה שכתוצאה ממנו הפך המבוטח לסיעודי  )2

  תשלומים נוספים  .21

  יםסעיפ  . ו
  נוספים  
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   בפרמיה משתנה"הכנסה בטוחה"נספח 
  )שחרורפיצוי ו(

)860(  
ת במקרה של נכות הגורמת לאבדן מוחלט של ביטוח נוסף לתשלום פיצוי חודשי ולשחרור מתשלום פרמיו

   בפרמיה משתנה-כושר העבודה 
  

להצהרות ולהודעות אותן , ובהתאם להצעה, "דף פרטי הביטוח"כמפורט ב, מוצהר ומוסכם בזה כי תמורת תשלום הפרמיה
 הקבועים בתנאי להוראות ולחריגים, ובכפיפות לתנאים, המהוות חלק בלתי נפרד מביטוח נוסף זה, מסר המבוטח לחברה

בגובה הסכום , ולשחררו מתשלום פרמיות) פיצוי חודשי(מתחייבת החברה לפצות את המבוטח בתגמולי ביטוח , הביטוח
במקרה של נכות הגורמת לאבדן מוחלט של כושר העבודה של , "דף פרטי הביטוח"הנקוב ב, המתאים לביטוח נוסף זה

  .בכפוף לאמור להלן, המבוטח
  

  אים כלליים תנ-פרק ראשון 
  הגדרות  .1

  :בביטוח נוסף זה יהיו למונחים ולמילים המשמעות שלהלן
  .הפוליסה אליה מצורף ביטוח נוסף זה  -  ביטוח יסודי
דמי הניהול הם . סכומים המנוכים מההשקעות בגין ניהול ההשקעות בתיק ההשקעות  -      דמי ניהול

  . לשנה1%בשיעור של 
  .חוץ או במשק מוסדר-בבורסת, אביב-סחר בבורסה בתלכל יום שבו מתקיים מ  -   יום עסקים

  .שנגרם למבוטח במהלך תקופת הביטוח, אבדן מוחלט של כושר העבודה  -  מקרה הביטוח
בכפיפות להגדרות הקבועות בתנאי הביטוח , "דף פרטי הביטוח"התשלום החודשי הרשום ב  -  פיצוי חודשי

פי -יטוח בקרות מקרה הביטוח שעלאותו משלמת החברה למבוטח כתגמולי ב, הנוסף להלן
  .ביטוח נוסף זה

  .פיו משולמת הפרמיה בביטוח אבדן כושר עבודה בו הפרמיה צמודה לשכר-השכר שעל  -  שכר מבוטח
שקרה במשך תקופת הביטוח וגרם במישרין ובלי , אלים ובלתי צפוי, פתאומי, אירוע חיצוני  -      תאונה

המבוטח ומהווה בלא תלות בכל סיבה אחרת את לפגיעה פיזית בגוף , קשר לגורמים אחרים
להסרת ספק מובהר בזה כי פגיעה . הישירה והמיידית למקרה הביטוח, הסיבה היחידה

או כתוצאה ) טראומה-מיקרו(כתוצאה ממחלה או כתוצאה מצטברת של פגיעות זעירות 
גדר אינה ב, מהשפעת אלימות מילולית או כתוצאה מפגיעה פסיכולוגית או אמוציונלית

  .תאונה
    .כתאריך התחלת הביטוח של ביטוח נוסף זה, "דף פרטי הביטוח"התאריך הרשום ב  -  תאריך התחלת הביטוח

סל השקעות מסוים הנוגע לתיק ביטוח חיים משתתף ברווחים של החברה אשר ממנו נגזרות   -  תיק השקעות
  .פי ביטוח נוסף זה-התשואות המהוות בסיס לחישובי הזכויות על

החברה לא תהיה . תקופה אשר תחילתה מתאריך התחלת הביטוח של ביטוח נוסף זה  -  אכשרהתקופת 
. פי תנאי ביטוח נוסף זה בגין מקרה ביטוח אשר אירע בתקופה זו-אחראית לתשלום על

מקרה ביטוח שאירע בתקופת האכשרה דינו כמקרה ביטוח שאירע לפני התחלת תקופת 
  .הביטוח

כתקופת המתנה ותחילתה ביום " דף פרטי הביטוח"צופה אשר משכה נקוב בתקופת זמן ר  -  תקופת המתנה
  .בגין תקופה זו לא תשלם החברה את הפיצוי החודשי. קרות מקרה הביטוח

  פי תנאי ביטוח נוסף - על, משך הזמן המרבי בו תשלם החברה למבוטח את הפיצוי החודשי  -  תקופת תשלום
ופת ההמתנה שלאחר קרות מקרה הביטוח וכל עוד המבוטח זה ואשר תחילתה בתום תק     הפיצוי החודשי

  . אך לא יותר מתקופת הביטוח, נמצא באבדן מוחלט של כושר העבודה
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  הפרמיה ודרך תשלומה   .2
פי גילו של -הפרמיה הראשונה תיקבע על". דף פרטי הביטוח"פי ביטוח נוסף זה תהיה כרשום ב-הפרמיה על  2.1

  ".דף פרטי הביטוח"תחלת הביטוח ותשתנה אחת לשנה כמפורט בהמבוטח ומצבו הרפואי בתאריך ה
  . ישולמו בזמני הפירעון הקבועים בפוליסה לגבי הביטוח היסודי, הפרמיות בגין ביטוח נוסף זה  2.2

  שינוי הפרמיה   .3
 ביולי 1אך לא לפני , החברה תהיה זכאית לשנות את הפרמיה לביטוח נוסף זה לכלל המבוטחים אחת לשנה  3.1

מימוש הזכות האמורה בשנת -אי. וזאת בתנאי שהמפקח על הביטוח אישר את שינוי הפרמיה כאמור, 2006
  . ביטוח מסוימת לא יגרע מזכות החברה לממשה לאחר מכן

או /כך החברה בכתב לבעל הפוליסה ו- ימים לאחר שהודיעה על60שינוי הפרמיה כאמור לעיל ייכנס לתוקף   3.2
יוכל , במקרה של הגדלת הפרמיה. היה חייב בתשלום הפרמיה בעקבות השינוי האמורבעל הפוליסה י. למבוטח

  .תוך הקטנת גובה הפיצוי החודשי בהתאמה, המבוטח להמשיך ולשלם את הפרמיה ששילם לפני ההגדלה
  . לעיל2פי סעיף -פי סעיף זה הוא נוסף על שינוי הפרמיה על-שינוי הפרמיה על, למען הסר ספק  3.3

  צמדהתנאי ה  .4

  הגדרות  4.1
  :למונחים ולמילים שלהלן תהיה המשמעות  
מותאם , "דף פרטי הביטוח" המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך התחלת הביטוח והרשום ב- המדד היסודי  .א

  . מחולק באלף1959מחודש ינואר )  נקודות100(למדד הבסיס 
  .ל"ם לבסיס הנמותא,  המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום- המדד הקובע  .ב

  ".דף פרטי הביטוח"כמפורט ב, הפרמיה תהיה צמודה למדד או לשכר המבוטח  4.2
  .  בפרק השני3הפיצוי החודשי יהיה צמוד בהתאם לאמור בסעיף   4.3
יהיו צמודים לפי שיעור , אשר אינם הפיצוי החודשי או הפרמיה, כל הסכומים האחרים הקבועים ביטח נוסף זה  4.4

  .ובע ביום ביצוע התשלום בפועל לעומת המדד היסודיעליית המדד הק

  ניהול חשבונות ודיווח, השקעות  .5
תנוהלנה בנפרד מיתר , תבוצענה בהתאם לדיני הפיקוח") ההשקעות"להלן (ההשקעות בתיק ההשקעות   5.1

  .השקעות החברה ויערכו לגביהן חשבונות נפרדים
פי אמות מידה מקצועיות תוך התחשבות -על, עתה הבלעדיידי החברה לפי שיקול ד-תיעשנה על" ההשקעות"  5.2

פני עניינם של כלל המבוטחים במסגרת התכנית וזאת -בתשואות ובסיכונים ומבלי להעדיף כל עניין וכל שיקול על
  .בשקידה סבירה ובזהירות נאותה, בתום לב

  :תשקול החברה בין השאר את אלה, בבואה להחליט על השקעותיה  
  .לב לתשואות ולסיכונים הצפויים וליחס ביניהם-בשים, קעה חילופיות מאותו סוגאפשרויות הש  .א
ערך גם את כדאיות ההשקעה בהתאם לאיכות נייר הערך כשהיא באמות מידה -כאשר ההשקעה היא בניירות  .ב

והאם היא בטוחה מספקת , חוב גם את איכות הבטוחה-וכאשר ההשקעה היא באגרת, כלכליות מקובלות
  .ת לפי אגרת החובלהתחייבו

דין וחשבון לגבי השנה ,  חודשים מתום שנת המאזן שלה3בתוך , החברה תשלח למבוטח אחת לשנה קלנדרית  5.3
, 1996 -ז "התשנ) תנאים בחוזי ביטוח(הכולל מידע בהתאם לאמור בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח , שנסתיימה

  .נכון ליום האמור

  חישוב תשואת תיק ההשקעות  .6
החשבון "להלן " (ההשקעות"תערוך החברה חשבון של התשואה בתיק ה, ביום העסקים האחרון, לחודשאחת 

  :אות לעניין זה הןההור"). החודשי
ליום הקבוע " ההשקעות"תקבע החברה מדי חודש את השווי המשוערך של " החשבון החודשי"במסגרת עריכת   6.1

  ").השווי המשוערך החודשי"להלן (בחודש לגביו נעשה החשבון , פי סעיף זה לעיל-על
אשר יחושב , "ההשקעות"תקבע החברה את שיעור התשואה החודשית של " החשבון החודשי"במסגרת עריכת   6.2

שתסומן , ")התשואה החודשית"להלן (, שיעור התשואה נטו מדמי ניהול. באמצעות הנוסחאות הרלוונטיות שלהלן
Rmבחודש ה -m :  
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  :נגדיר  
    A  -ניהול בסוף החודש השוטף-ים נטו מדמי שווי הנכס  
    B  -סכומים שנמשכו מתיק ההשקעות במשך החודש   
    C  -ניהול בסוף החודש הקודם- שווי הנכסים נטו מדמי  
    D  -סכומים שהושקעו בתיק ההשקעות במשך החודש   
  ההשקעות כוללות הלוואות שניתנו למבוטחים במסגרת התקנות , למען הסר ספק  
  :אזי  
     D- C -B + A (= m R(  
     )C + D - B / 2(  
  . ניהול כפי שהוגדרו לעיל-התשואה החודשית שתיוחס לביטוח נוסף זה תיקבע לאחר ניכוי דמי  
  ".התשואה החודשית לייחוס"יכונה להלן , פי סעיף זה-המיוחס לפוליסה על" התשואה החודשית"חלק   

ניהול והעברתם לחשבון החברה ייעשה ביום העסקים האחרון בכל -חיוב הכספים הצבורים בתיק ההשקעות בדמי  6.3
  .חודש

   הגבלת חבות החברה-חריגים   .7
פי ביטוח נוסף זה פיצויים חודשיים בגין מקרה ביטוח כולו או מקצתו וכל -החברה לא תהיה אחראית ולא תשלם על

  :תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין או הנובעת מ
בין אם ) אדם-למעט ניסיון להציל חיי(ו חבלה עצמית במתכוון או סיכון עצמי במתכוון ניסיון התאבדות א  7.1

  .המבוטח שפוי ובין אם לאו
  ).פי הוראת רופא-למעט שימוש בסמים על(שכרות או שימוש בסמים   7.2
  .השתתפות המבוטח בביצוע מעשה פלילי  7.3
בא ההגנה לישראל בין שהוכרז מצב מלחמה ובין פעולות מלחמה של כוחות מזוינים של מדינה אחרת ושל צ  7.4

  .אם לאו
פעולות מלחמה או פעולות צבאיות או מעין צבאיות עוינות של ארגונים או כוחות מזוינים אחרים שאינם   7.5

  .שייכים למדינה ריבונית וכן פעולות כאמור של צבא ההגנה לישראל כנגד ארגונים או כוחות כאלה
 7.10- ו7.7 שעות ברציפות ובכפוף לסעיפים 48-ולות האמורות נמשכו פחות מחריג זה לא יחול אם הפע  

לא יכוסו גם פגיעות שאירעו במהלך ,  שעות רצופות48-במקרים שהפעולות האמורות נמשכו יותר מ. להלן
  . השעות הראשונות48

לא , במקרה זה. ן להל7.7ובכפוף לסעיף ,  שעות ברציפות48-התקוממות אזרחית המונית שנמשכה יותר מ  7.6
  . השעות הראשונות48יכוסו גם פגיעות שאירעו במהלך 

לרבות בשירות סדיר או מילואים או בשירות קבע , במשמר הגבול, שירות המבוטח בצבא ההגנה לישראל  7.7
  . לעיל7.6- ו7.5אף האמור בסעיפים -וזאת על

טיס אזרחי בעל רישיון טיס -ע בכליפרט לטיסת המבוטח כנוס, טיס אזרחי כלשהו-טיסת המבוטח בכלי  7.8
  .ידי שלטונות מוסמכים-מתאים להובלת נוסעים שהוצא על

 -או מחלה או תסמונת דומה שהיא מוטציה או וריאציה שלהן /ו) AIDS(מחלת הכשל החיסוני הנרכש   7.9
אי למעט אם נדבק עקב טיפול רפו, יהיה שמה אשר יהיה, הידועה היום או שתתגלה או תאובחן בעתיד

  .ידי הרשויות המוסמכות בישראל-שניתן למבוטח על
אף -וזאת על, או מטילים בליסטיים קונבנציונליים) ביולוגי, כימי, אטומי: כגון(פגיעה בנשק לא קונבנציונלי   7.10

  . לעיל7.6- ו7.5האמור בסעיפים 
שבהם יהיה זכאי ,  לעיל7.6- ו7.5אם המבוטח איבד את כושר העבודה עקב המקרים המפורטים בסעיפים   

את סכום הפיצוי החודשי , לאחר תום תקופת ההמתנה, תשלם החברה למבוטח, לפיצוי לפי ביטוח נוסף זה
אף אם ויתר על זכותו לקבלת הפיצוי מגורם , פי חוק-בניכוי כל תשלום המגיע למבוטח מגורם ממשלתי על

  . זה
בצירוף גובה הפרמיה ,  לעיל7.6- ו7.5 מותנה בזאת כי הפיצוי החודשי שתשלם החברה בגין סעיפים  

פי ביטוח נוסף זה או -לא יעלה על הפיצוי החודשי על,  בפרק השני6פי סעיף -החודשית המשוחררת על
  .הנמוך מביניהם, )2003 בינואר 15-לפי המדד הידוע ב(ח " ש16,460סכום של 
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  הגבלת חבות החברה מחוץ לגבולות ישראל  .8
תהיה חבות החברה לתשלום , ולות ישראל בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכןשהה המבוטח מחוץ לגב  8.1

 ימים בלבד בכל שהייה מחוץ לגבולות 90-בעת השהות מחוץ לגבולות ישראל מוגבלת ל, הפיצוי החודשי
  .אלא אם הסכימה החברה מראש ובכתב לקבל אחריות בהיקף שונה, ישראל

יימשכו תשלומי הפיצוי , עדיין בלתי כשיר מוחלט לעבודהחזר המבוטח לישראל והוכיח לחברה שהוא   8.2
  .פי תנאי ביטוח נוסף זה-החודשי כל עוד הוא זכאי לכך על

  ביטול הנספח  .9
בעל הפוליסה או המבוטח רשאי לבטל ביטוח נוסף זה בהודעה בכתב לחברה בכל עת והביטול ייכנס לתוקפו עם   9.1

  .ידי החברה-קבלת ההודעה על
  :המוקדם מביניהם, וח נוסף זה יפקע בקרות אחד או יותר מן המקרים שלהלןתוקף ביט  9.2

  .מות המבוטח  .א
  .בכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח, תשלום הפרמיה במועדה כקבוע בביטוח היסודי-אי  .ב
  ".דף פרטי הביטוח"הרשום ב, תום תקופת הביטוח של ביטוח נוסף זה  .ג
או כאשר ישולם ערך הפדיון של הביטוח , במלואו או הפיכתו לביטוח מסולקביטול הביטוח היסודי או תשלומו   .ד

  .היסודי

  חידוש הביטוח .10
או המבוטח /יהיה רשאי בעל הפוליסה ו, תשלום הפרמיות-ידי החברה כתוצאה מאי-בוטל ביטוח נוסף זה על  10.1

  :כפוף לקיום כל התנאים האלה, לדרוש את חידושו בלא חיתום נוסף
  . חודשים3יטול הביטוח הנוסף טרם חלפו מיום ב  .א
בתוספת הצמדה וריבית ,  ישולמו במלואן-כל הפרמיות שטרם שולמו ושמועד פירעונן חל לפני תאריך החידוש   .ב

  .ידי החברה-בשיעור שייקבע על
  .פי ביטוח נוסף זה-במועד החידוש ותשלום הפרמיות לא יארע מקרה הביטוח על  .ג

 יהיה חידושו טעון -ום ביטול הביטוח הנוסף או בכל מקרה אחר של ביטול הביטוח הנוסף  חודשים מי3חלפו   10.2
  .הסכמת החברה בכתב ומראש והוכחה מחודשת של מצב הבריאות של המבוטח

  עיסוק או תחביב , שינוי מקצוע .11
במקרה של . העיסוק והתחביבים של המבוטח כמפורט בהצעה משמשים יסוד לביטוח נוסף זה, המקצוע  11.1

, שינוי המקצוע או העיסוק או אם יעסוק המבוטח בעיסוק או בתחביב שיש בו משום סכנה לחייו או לבריאותו
 חייבים בעל הפוליסה או המבוטח להודיע לחברה בכתב על -יותר משהיה בעת עריכת ביטוח נוסף זה 

החברה תהיה רשאית לקבוע . נוי ימים ממועד השי21על העיסוק הנוסף או על התחביב כאמור בתוך , השינוי
  . תנאי ביטוח חדשים או אף לבטלם

תקטן חבות , ידי החברה-לא נמסרה הודעה כאמור או לא שולמה הפרמיה המתאימה כפי שנקבעה על  11.2
 וכל חוק מחליף 1981 -א "החברה באופן יחסי או תבוטל לחלוטין בכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ

  .או מתקן
הוא יהיה זכאי , שינה המבוטח את מקצועו או את עיסוקו למסוכן פחות משהיה בעת עריכת ביטוח נוסף זהאם   11.3

האמור לעיל מותנה בכך שהפרמיה גדלה עקב העובדה . לפי המאוחר, להחזר פרמיה ממועד השינוי או ההודעה
  .עיסוק או תחביב שיש בהם סיכון גבוה מהרגיל, שהמבוטח עסק במקצוע
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   אבדן מוחלט של כושר העבודה- פרק שני

  
  הגדרת אבדן מוחלט של כושר העבודה   .1

  :המבוטח ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה אם נתמלאו כל התנאים האלה
 לפחות הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע במקצוע או בעיסוק 75%נשלל ממנו בשיעור של , עקב מחלה או תאונה  1.1

  . בפרק הראשון11פי סעיף -עלעליהם הצהיר בהצעה או הודיע 
  .להשכלתו ולהכשרתו, נבצר ממנו לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו,  לעיל1.1בעקבות האמור בסעיף   1.2
דף פרטי " לעיל התקיימו במשך תקופה העולה על תקופת ההמתנה כמפורט ב1.2- ו1.1התנאים בסעיפים   1.3

  ".הביטוח
אם עקב מחלה או פגיעה , ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה, מן התחלת אי הכושרה למבוטח תעסוקה בזאם לא היית

  .יהיה המבוטח מרותק לביתבגופו 

  ?כיצד יחושב הפיצוי החודשי המבוטח  .2
  ".דף פרטי הביטוח"הפיצוי החודשי המבוטח יהיה כנקוב ב, במקרה בו הפרמיה תהיה צמודה למדד  2.1
הפיצוי החודשי המבוטח יהיה שיעור מהשכר שלפיו שולמו ,  השכר המבוטחפי-במקרה בו הפרמיה תשולם על  2.2

במקרה וסכום הפיצוי החודשי שלפיו שולמו פרמיות לביטוח נוסף זה יגדל ריאלית . פרמיות לביטוח נוסף זה
ידי החברה או ממוצע הפיצויים - לעומת הגבוה מבין הפיצוי החודשי שאושר על10%-בשיעור של יותר מ

 10%יוגבל הפיצוי החודשי המבוטח לשיעור גידול של ,  צמודים למדד בשנת הביטוח שקדמה לגידולהחודשיים
  .אלא אם אישרה החברה פיצוי חודשי יותר גבוה, כאמור

ידי החברה לאחר בקשת המבוטח ולאחר שהמבוטח הגיש לחברה הוכחה לגבי מצב -אישור כאמור יינתן על  
בהתאם , לחברה תהיה זכות לא לאשר העלאת הפיצוי החודשי. דרוש החברהעיסוקיו ותחביביו כפי שת, בריאותו

  .לחומר שיוגש לה

  ?כיצד יחושב הפיצוי החודשי במקרה של אבדן כושר העבודה  .3
צמוד למדד מתאריך " דף פרטי הביטוח"יהיה הפיצוי החודשי הנקוב ב, במקרה בו הפרמיה תהיה צמודה למדד  3.1

  .פיצוי החודשי הראשוןהתחלת הביטוח ועד לתשלום ה
תשלום הפיצוי החודשי הראשון יהיה הממוצע של הפיצוי , פי השכר המבוטח-במקרה בו הפרמיה תשולם על  3.2

 12-או מהתחלת הביטוח אם חלפו פחות מ( החודשים שקדמו לקרות מקרה הביטוח 12-החודשי המבוטח ב
לעניין . לפי הגבוה מביניהם, האחרונה ששולמהצמוד למדד או הפיצוי החודשי המבוטח לפי הפרמיה , )חודשים

  .השכר החודשי יהיה צמוד למדד מיום תשלום הפרמיה בגינו ועד לתום תקופת ההמתנה, חישוב הממוצע כאמור
הפיצוי החודשי יהיה צמוד למדד החל מהתשלום החודשי הראשון ולמשך שנתיים ממועד תום תקופת ההמתנה   3.3

  ). שך תקופה זואם זכאי המבוטח לתשלום במ(
לעומת התשלום של ,  ישתנה סכום הפיצוי החודשי מדי חודש בחודשו25-החל ממועד תשלום הפיצוי החודשי ה  3.4

פיה -בניכוי הריבית על,  בפרק הראשון6.2פי התשואה החודשית לייחוס כמשמעותה בסעיף -על, החודש הקודם
  .ובהתאם להוראות הקבועות בביטוח נוסף זה, חושב סכום הפיצוי החודשי

  . להלן5ל האמור בסעיף זה לעיל יהיה כפוף לסעיף כ  3.5
  .האמור לעיל יחול גם לעניין חזרה חלקית לעבודה  3.6

  התחייבות החברה  .4

  ?מה ישולם במקרה של אבדן מוחלט של כושר העבודה  4.1
רה שלאחר קרות מק" תקופת ההמתנה"החל מתום , פי תנאי ביטוח נוסף זה-פיצויים חודשיים ישולמו למבוטח על  

  . אך לא יותר מתקופת תשלום הפיצוי החודשי, הביטוח וכל עוד המבוטח נמצא באבדן מוחלט של כושר העבודה
  .הפיצוי החודשי הראשון יחושב באופן יחסי מתום תקופת ההמתנה עד התחלת החודש שלאחריה  
  .ודשהפיצוי החודשי האחרון יחושב באופן יחסי לפי מספר הימים שנמשך אי הכושר באותו הח  
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  ?מה ישולם במקרה של חזרה חלקית של המבוטח לעבודה  4.2
פי ביטוח נוסף זה כתוצאה מאבדן מוחלט של כושר העבודה ומיד לאחר -אם שולמו למבוטח פיצויים חודשיים על  

  : התנאים האלה3מכן חזר אליו כושר העבודה באופן חלקי והתקיימו בו במצטבר 
לעסוק באופן זמני או , ל" תאונה שבגינה שולמו לו הפיצויים החודשיים הנמסיבת אותה מחלה או, נבצר ממנו  .א

 בפרק הראשון או נבצר ממנו לעסוק 11פי סעיף -קבוע במקצוע  או בעיסוק עליהם הצהיר בהצעה או הודיע על
 לפחות משעות העבודה אותן 50%בשיעור של , להשכלתו ולהכשרתו, בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו

  .פני היותו בלתי כשיר מוחלט לעבודהעבד ל
  . לפחות משכרו או מהשתכרותו50%נגרם לו אבדן בשיעור , כתוצאה מההפחתה האמורה בשעות עבודתו  .ב
  .אלא אם נבצר ממנו מבחינה רפואית להימצא בהליך כזה, המבוטח נמצא בהליך שיקומי רפואי או תעסוקתי  .ג
  12למשך תקופה שלא תעלה על , החלקי של כושר העבודהאזי תשלם לו החברה כל עוד נמשך האבדן     

  .פיצוי חודשי חלקי המתאים לפגיעה היחסית בהשתכרותו, חודשים

  ?מה ישולם במקרה אבדן מוחלט של כושר העבודה למבוטחת בהיריון ולאחר הלידה  4.3
, טחת פיצוי חודשיתשלם החברה למבו, בתקופת ההיריון, הייתה המבוטחת באבדן מוחלט של כושר העבודה  .א

למעט , וכל עוד היא נמצאת באבדן מוחלט של כושר העבודה, החל מתום תקופת ההמתנה ועד הלידה
  :במקרים האלה

  .או הפריית מבחנה/המבוטחת עברה טיפולי עקרות ו) 1(    
  .המבוטחת עברה יותר מהפלה ספונטנית אחת בעבר) 2(    
  .40 גיל המבוטחת בתחילת ההיריון יותר מגיל) 3(    
החל , תשלם החברה למבוטחת פיצוי חודשי, הייתה המבוטחת באבדן מוחלט של כושר העבודה לאחר הלידה  .ב

למעט אם אבדן כושר העבודה , מתום תקופת ההמתנה וכל עוד היא נמצאת באבדן מוחלט של כושר העבודה
אף אם שולם פיצוי , תקופת ההמתנה תחל מתאריך הלידה, למען הסר ספק. נגרם מדיכאון שלאחר לידה

  .פי סעיף קטן א לעיל-חודשי על
  . חודשים9פי סעיף זה תקופת אכשרה של -לכיסוי על  .ג

  

  ?מה ישולם במקרה אבדן מוחלט של כושר העבודה שכתוצאה ממנו הפך המבוטח לבעל צורך סיעודי  4.4
  :הגדרות  .א

כולל , או לקום מכסא/ה ויכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיב  -    לקום ולשכב
  . או ממיטה/ביצוע פעולה זו מכסא גלגלים ו

או לפשוט פריטי לבוש מכל סוג ובכלל זה /יכולתו העצמאית של מבוטח ללבוש ו  -  להתלבש ולהתפשט
  . או גפה מלאכותית/או להרכיב חגורה רפואית ו/לחבר ו

לח במקלחת או בכל להתק, יכולתו העצמאית של המבוטח להתרחץ באמבטיה  -    להתרחץ
  . כולל פעולת הכניסה והיציאה לאמבטיה או למקלחת, דרך מקובלת

לא כולל שתייה (יכולתו העצמאית של מבוטח להזין את גופו בכל דרך או אמצעי   -  לאכול ולשתות
  . לאחר שהמזון הוכן בעבורו והוגש לו, )בעזרת קשית, או אכילה/ו

- אי. או פעולת השתן/ל המבוטח לשלוט על פעולת המעיים ויכולתו העצמאית ש  -  לשלוט על סוגרים
שליטה על אחת מפעולות אלה אשר משמעה למשל שימוש קבוע בסטומה או 
, בקטטר בשלפוחית השתן או שימוש קבוע בחיתולים או בסופגנים למיניהם

  .שליטה על סוגרים-ייחשבו כאי
ביצוע פעולה זו באופן עצמאי . יכולתו העצמאית של מבוטח לנוע ממקום למקום  -    ניידות

או באבזר אחר /או בהליכון ו/או במקל ו/תוך היעזרות בקביים ו, ובלי עזרת הזולת
לא תיחשב כפגיעה ביכולתו העצמאית של , כולל מכני או מוטורי או אלקטרוני

יכולתו של -ייחשב כאי, ריתוק למיטה או לכסא גלגלים, אולם. המבוטח לנוע
  . המבוטח לנוע

, פגיעה בפעילותו הקוגניטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית  -    ת נפשתשישו
או קצר וחוסר /ירידה בזיכרון לטווח ארוך ו, הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט

פי קביעת -התמצאות במקום ובזמן הדורשים השגחה במרבית שעות היממה על
היימר או בצורות אלצ: שסיבתה במצב בריאותי כגון, רופא מומחה בתחום

  .דמנטיות שונות
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  : ההגדרות האלה2- ייחשב כבעל צורך סיעודי אם ענה על אחת מהמבוטח  .ב
  ADL-פי ה-תפקוד על-אי  )1 (
אשר בגינו הוא אינו , תאונה או ליקוי בריאותי, מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה   

להלן ( הפעולות 6 מתוך 3של לפחות , ) מהפעולה50%לפחות (מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי 
  "):הפעולות"

   לקום ולשכב-   
   להתלבש ולהתפשט-   
   להתרחץ-   
   לאכול ולשתות-   
   לשלוט על סוגרים-   
   ניידות-   
  תשישות נפש  )2(
  . ידי רופא מומחה בתחום-שנקבעה על" תשישות נפש"מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח עקב    

  
במשך , היה המבוטח באבדן מוחלט של כושר העבודה וכתוצאה מכך הפך לבעל צורך סיעודי כאמור לעיל  .ג

תשלם החברה למבוטח או ,  שנים65וטרם מלאו לו במועד זה , תקופת הביטוח ולאחר תום תקופת ההמתנה
 10,000ה או סך של פי ביטוח נוסף ז-למוטב סכום פיצוי חודשי נוסף בגובה הפיצוי החודשי לו הוא זכאי על

  . הנמוך מביניהם, ח"ש
 חודשים או עד תום 12-אך לא יותר מ, סכום הפיצוי הנוסף ישולם כל עוד נמשך הצורך הסיעודי של המבוטח  .ד

  .לפי המוקדם מביניהם, תקופת תשלום הפיצוי החודשי

  ?רכיםד-מה ישולם במקרה של אבדן מוחלט של כושר העבודה של המבוטח כתוצאה מתאונת  4.5
דרכים כהגדרתה בחוק פיצויים לנפגעי -היה המבוטח באבדן מוחלט של כושר העבודה כתוצאה מתאונת  .א

תשלם החברה למבוטח סכום פיצוי ,  ואשר אירעה במשך תקופת הביטוח1975 - ה"התשל, תאונות דרכים
  . הנמוך מביניהם, ח" ש10,000פי הפוליסה או - מהפיצוי החודשי לו הוא זכאי על50%חודשי נוסף בגובה 

 חודשים 12-אך לא יותר מ, סכום הפיצוי הנוסף בגין תאונת הדרכים ישולם כל עוד נמשך אבדן כושר העבודה  .ב
  . לפי המוקדם מביניהם, או עד תום תקופת תשלום הפיצוי החודשי

יקבל , קרה ביטוח בגין אותו מ4.5פי סעיף - ועל4.4פי סעיף -אם זכאי המבוטח לפיצוי על, למען הסר ספק   -
  .  בלבד4.4פי סעיף -המבוטח פיצוי על

והפך לבעל צורך ,  וקיבל פיצוי בגין סעיף זה4.5פי סעיף -היה המבוטח באבדן מוחלט של כושר העבודה על   -
  . 4.4פי סעיף -ימשיך לקבל פיצוי על, 4.4פי סעיף -סיעודי על

 12-לא יותר מ,  בגין אותו מקרה ביטוח4.5- ו4.4פי סעיפים -מובהר בזאת כי החברה תשלם במצטבר על   -
  .חודשים

  קיצור תקופת המתנה במקרה אבדן מוחלט של כושר העבודה של המבוטח כתוצאה מאשפוז  4.6
יהיה ,  ימים רצופים14לתקופה העולה על , לאחר קרות מקרה הביטוח, חולים כללי-אם אושפז המבוטח בבית  .א

  .בלי תקופת המתנה,  לאשפוזו8-ט של כושר עבודתו החל מהיום הזכאי לפיצוי חודשי בגין אבדן מוחל
תהיה תקופת האשפוז חלק מתקופת , אם תקופת האשפוז של המבוטח תחול בתוך תקופת ההמתנה  .ב

  .ההמתנה הקבועה בביטוח נוסף זה
 בגין לא ישולם למבוטח פיצוי נוסף, אם תקופת האשפוז תחול לאחר תום תקופת ההמתנה, למען הסר ספק  .ג

  .סעיף זה
  .או מחלת נפש/פי סעיף זה לא תחול אם המבוטח אושפז בגין הפרעות נפשיות ו-הזכאות על  .ד

  קיצור תקופת המתנה במקרה אבדן מוחלט של כושר העבודה של המבוטח כתוצאה מתרומת איברים  4.7
תרומה זו בוצעה לאחר היה המבוטח באבדן מוחלט של כושר העבודה כתוצאה מתרומת איבר מגופו לאדם אחר ו  

יהיה המבוטח זכאי לפיצוי חודשי לפי תנאי הביטוח הנוסף מהיום ,  חודשים לפחות מתאריך התחלת הביטוח12
  . ימים14-בתנאי שהאבדן המוחלט של כושר העבודה נמשך יותר מ, השני לאבדן המוחלט של כושר העבודה

  קרה של השתלהקיצור תקופת המתנה באבדן מוחלט של כושר העבודה במ  4.8
- לב, לב:  הוצאת איבר מגופו של המבוטח עקב הפסקת תפקודו של אותו איבר מהאיברים שלהלן-השתלה   .א

והשתלת איבר אחר , אשר הוצא מגופו של תורם בן אנוש, עצם-כבד או מוח, לבלב-כליה, כליה, ריאה, ריאה
  .כלל במסגרת הגדרה זועצם אוטולוגי או אלוגני בגופו של המבוטח תי-השתלת מוח. במקומו
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היה המבוטח באבדן מוחלט של כושר העבודה ומצבו הבריאותי של המבוטח מחייב ביצוע השתלה כאמור   .ב
יהיה המבוטח זכאי לפיצוי חודשי לפי תנאי הפוליסה מהיום השני לאבדן המוחלט של , בסעיף קטן א לעיל

  . ימים14-יותר מבתנאי שהאבדן המוחלט של כושר העבודה נמשך , כושר העבודה
למעט אם מקרה הביטוח אירע ,  ימים30פי סעיף זה תקופת אכשרה בת - למקרה ביטוח על-תקופת אכשרה   .ג

  .בתקופה זו עקב תאונה

  הגבלת סכום הפיצויים החודשיים  .5
 מהכנסתו החודשית הממוצעת המוצהרת בפועל לרשויות 75%הפיצוי החודשי שישולם למבוטח לא יעלה על   5.1

  .  החודשים שקדמו למקרה הביטוח12-וסמכות בהמ
היה המבוטח זכאי לפיצוי בגין אבדן מוחלט או חלקי של כושר העבודה או לתגמולים בחברות ביטוח אחרות או   5.2

פי ביטוח נוסף זה בהצטרפו לסכומים -לא יעלה התשלום החודשי על, נוסף על ביטוח נוסף זה, בקרנות פנסיה
 12- מהכנסתו הממוצעת המוצהרת בפועל לרשויות המוסמכות ב75%וטח כאמור על הנוספים להם זכאי המב

  . החודשים שקדמו למקרה הביטוח
 המשכורות המוצהרות 12-ידי הצמדת כל אחת מ-תחושב על, ההכנסה החודשית הממוצעת לצורך סעיף זה לעיל  5.3

-ה הביטוח וחלוקת הסכום שיתקבל במהמדד הידוע ביום תשלום המשכורת למדד הידוע ביום קרות מקר, בפועל
12 .  

אם השינוי בסכום הפיצוי , לא תחול ההגבלה האמורה על גובה הפיצוי החודשי, למרות האמור בסעיף זה לעיל  5.4
לא תחול ההגבלה אם החברה משלמת למבוטח פיצוי חודשי נוסף , כן-כמו. החודשי נגרם עקב תוצאות ההשקעות

  . השני בפרק 4.5 או 4.4פי סעיף -על
תחזיר החברה את , אם יתברר בעת תביעה ששולמו פרמיות בעבור פיצויים חודשיים העולים על המגבלה כאמור  5.5

ויוקטן ,  חודשים24לתקופה מרבית של , החלק היחסי של הפרמיות ששולמו בעבור עודף הפיצויים החודשיים
  .הביטוח לפי ביטוח נוסף זה בהתאם

  :יחולו התנאים האלה, ידי המעסיק-טוח נוסף זה משולמת עלבמקרה שהפרמיה בעבור בי  5.6
) בעל הפוליסה(ידי החברה יבוצע בתנאי שאין המעסיק -כושר העבודה על-תשלום הפיצוי החודשי בגין אי  .א

ידי המעסיק -אם משתלם שכר על. בעד התקופה בעבורה משתלמים תשלומים אלה) המבוטח(משלם לעובד 
שכר שהיה פי ביטוח נוסף זה על ה-שכר ביחד עם הסכומים המשתלמים עללא יעלה ה) בעל הפוליסה(

  .למלא קרה האירוע שבעטיו משתלמים התשלומים לפי ביטוח נוסף זהא) המבוטח(משתלם לעובד 
ובין אם שולמו ישירות ) בעל הפוליסה(בין אם שולמו באמצעות המעסיק , )המבוטח(מהתשלומים לעובד   .ב

  . מס כדין וידווח בהתאםינוכה, )המבוטח(לעובד 

  שחרור מתשלום פרמיות  .6
ישוחרר בעל הפוליסה מתשלום הפרמיות החודשיות , במשך התקופה שבה מתבצעים תשלומי הפיצוי החודשי  6.1

שזמן , "דף פרטי הביטוח"הרשומים ב, לביטוח היסודי ולביטוחים האחרים המצורפים לפוליסה, לנספח זה
הביטוח היסודי וביטוחים אחרים המצורפים לפוליסה יהיו בתוקפם , ה ונספח זהפירעונם חל בתוך אותה התקופ

  .המלא
יהיה בעל הפוליסה משוחרר מתשלום פרמיה באותו היחס המתאים לפגיעה היחסית , אם ישולם פיצוי חודשי חלקי  6.2

  .בהשתכרותו וזאת למשך תקופת תשלום הפיצויים החלקיים
  :ת שכרהפרמיה לשחרור בפוליסה צמוד  6.3

  .ביטוח שחרור יחול אך ורק לגבי הפרמיה המשולמת בגין תשלום שוטף  .א
בקרות מקרה הביטוח ייקבע סכום הפרמיה המשוחררת בהתאם לפרמיה הממוצעת ששולמה בגין תשלום   .ב

לצורך חישוב הממוצע יתווספו לכל פרמיה הפרשי .  החודשים שקדמו למועד מקרה הביטוח12שוטף במשך 
המדד הבסיסי לצורך חישוב הפרמיה . דד הבסיסי של הפרמיה למדד הידוע ביום שחרור הפרמיההצמדה מהמ

  .הממוצעת יהיה אותו מדד שנקבע לגבי הפרמיה שממנה נגזר השחרור

  החזרת כושר העבודה  .7
אן חייב הוא או בעל הפוליסה להודיע זאת לחברה ולהמשיך בתשלום הפרמיות במלו, אם כושר העבודה חזר למבוטח

אם החברה שילמה למבוטח פיצויים בעד זמן שלאחר החזרת כושר . החל בחודש שלאחר החזרת כושר העבודה שלו
  .יהיה הוא חייב להחזיר פיצויים אלה לחברה, העבודה כאמור

 חודשי וחובת המשך התשלומים -ייחשב אופן תשלום הפרמיות ,  לעיל6פי סעיף -על, לצורך שחרור מתשלום הפרמיות
ם עקב החזרת כושר העבודה של המבוטח תחול על בעל הפוליסה למן התחלת החודש הסמוך לחודש האחרון המלאי

  .שבעדו שולמו הפיצויים החודשיים
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  אבדן כושר עבודה חוזר  .8
אם תוך שנה מהפסקת תשלומי הפיצויים החודשיים אבד שוב באופן מוחלט או חלקי כושר עבודתו של המבוטח מחמת 

יראו באיבוד , וביטוח נוסף זה הייתה עדיין בתוקפה, אונה שבגללה שולמו פיצויים חודשיים קודם לכןאותה מחלה או ת
תקופת תשלום . כושר העבודה החוזר המשך לאיבוד כושר העבודה הקודם שבגינו שולמו למבוטח פיצויים חודשיים

  .קופת המתנההפיצויים תתחיל מקרות האיבוד החוזר של כושר העבודה ולא תחול במקרה זה ת

  שיקום מקצועי למבוטח באבדן  כושר העבודה מוחלט   .9

  סיוע והתאמה  9.1
דעת -פי חוות-היה המבוטח באבדן מוחלט של כושר העבודה לתקופה העולה על תקופת ההמתנה ועל  .א

יהיה זכאי ,  חודשים6-צפוי אבדן הכושר להימשך יותר מ, שיקומית שתינתן לחברה לשביעות רצונה/רפואית
 מההוצאות שהוציא בפועל להשתתפות בקורסי הכשרה מקצועית שמטרתם 75%המבוטח להחזר של עד 
  .הסכמת החברה מראש ובכתב מהווה תנאי מוקדם לתשלום. להחזירו לעבודה כלשהי

לכל , הנמוך מביניהם, ח" ש50,000 פעמים הפיצוי החודשי או 5פי סעיף זה לא יעלו על -כל התשלומים על-סך  .ב
פי סעיף זה ישולם נוסף על תשלום הפיצוי -מובהר בזאת כי התשלום על, למען הסר ספק.  הביטוחתקופת

  .החודשי בו מחויבת החברה בהתאם לביטוח נוסף זה

  שיפוי לשיקום  9.2
פי חוות דעת -היה המבוטח באבדן מוחלט של כושר העבודה לתקופה העולה על תקופת ההמתנה ועל  

יהיה זכאי ,  חודשים6-צפוי אבדן הכושר להמשך יותר מ, רה לשביעות רצונהשיקומית שתינתן לחב/רפואית
  :או לטיפולים אלטרנטיביים כמפורט להלן/ מהוצאותיו בפועל לשיקום פיזיותרפי ו75%המבוטח להחזר של עד 

  .ח לכל טיפול בגין כל מקרה ביטוח" ש150 טיפולים ועד לסכום מרבי של 12עד   .א
  . חודשים6 לתקופה שלא תעלה על  .ב
, אוסטיאופתיה, כירופרקטיקה, פידבק-ביו, הומיאופתיה, אקופונקטורה: הטיפולים האלטרנטיביים שיכוסו  .ג

  .רפלקסולוגיה ושיאצו
פי ביטוח -פי סעיף זה ישולם בנוסף לתשלום הפיצוי החודשי בו מחויבת החברה על-מובהר בזאת כי התשלום על  

  .נוסף זה
  

  
   כללי-פרק שלישי 

  ביעההת  .1
בעל הפוליסה או המבוטח חייב למסור לחברה הודעה בכתב על מקרה המחלה או התאונה שגרמו לאבדן   1.1

  . סמוך למועד בו איבד המבוטח באופן מוחלט את כושר עבודתו, המוחלט של כושר העבודה
ההודעה  לעיל מסיבות מוצדקות או שמסירת 1.1כאמור בסעיף , אם לא התאפשרה מסירת הודעה לחברה  1.2

ישולמו הפיצויים החודשיים בגין , באיחור לא מנעה ולא הכבידה על החברה לבירור זכאות המבוטח לפיצוי החודשי
 לעיל או לפי 1.1לא קוימה החובה לפי סעיף . התקופה בה היה המבוטח זכאי לקבלם אילו נמסרה ההודעה במועד

אין החברה חייבת בתשלום הפיצוי , את חבותהוקיומה היה מאפשר לחברה להקטין ,  להלן במועדה1.4סעיף 
  .אלא במידה שהייתה חייבת אילו קוימה החובה, החודשי

תעביר החברה למודיע את הטפסים הדרושים למילוי כתב התביעה ולמילוי , עם קבלת ההודעה על מקרה הביטוח  1.3
חזיר לחברה בתוך חודש יש לה, לאחר שימולאו כנדרש, את הטפסים האלה. הדוח של הרופא המטפל במבוטח

שמאז , בה יאושר, יש לצרף לטפסים הללו תעודה ממעסיקו של המבוטח, אם המבוטח היה שכיר. ממועד קבלתם
  . התחלת אי הכושר המוחלט לא עבד המבוטח אצל מעסיקו ולא קיבל שכר ממעסיקו

 הרלוונטיים האחרים הדרושים חשבונו את כל המסמכים-בעל הפוליסה או המבוטח יהיה חייב להמציא לחברה על  1.4
  . לו באופן סביר לשם בירור מקרה הביטוח

- ידי רופא או רופאים מטעמה ועל-החברה תהיה רשאית לנהל כל חקירה ובכלל זה לבדוק את המבוטח על  1.5
  .חשבונה

משלמת החובות בפרק זה מוטלות על בעל הפוליסה ועל המבוטח הן לפני אישור התביעה וכן כל זמן שהחברה   1.6
  .פיצויים חודשיים
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 ימים מיום שהומצאו לה כל המסמכים הדרושים לפי פרק זה אם זכאי המבוטח לתגמולי 30החברה תחליט בתוך   1.7
תשלם החברה את הפיצויים , אם ההחלטה היא חיובית. כך לבעל הפוליסה או למבוטח-ביטוח ותודיע על

  . החודשיים החל מתום תקופת ההמתנה
פי הפוליסה מבעל הפוליסה או -כל חוב המגיע לה על, פי הפוליסה- מכל תשלום שעליה לשלם עלהחברה תנכה  1.8

  .מן המבוטח
אם עקב מצב (שבה יאשר המבוטח או המוטב , הפיצויים החודשיים ישולמו למבוטח או למוטב תמורת קבלה  1.9

ושר המוחלט או החלקי של את קבלת הכסף וכן את המשך קיום אבדן הכ) בריאותו נמנע מהמבוטח לעשות כן
  .בהתאם לנסיבות, המבוטח לעבודה

על בעל הפוליסה או המבוטח או , פי ביטוח נוסף זה שלא היו מגיעים למבוטח-ידי החברה תשלומים על-שולמו על  1.10
  . בפרק הראשון4המוטב להחזירם מיד לחברה בצירוף הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף 

כדי שביטוח נוסף זה תהיה , י הפיצויים החודשיים יש להמשיך לשלם את הפרמיותעד התחלת קבלת תשלומ  1.11
  .בתוקפו המלא

  .כך לחברה-כוחם להודיע על-במות המבוטח חייב בעל הפוליסה או המוטב או בא  1.12
בוטח ידי המ-למען הסר ספק מובהר בזאת כי תשלום הפיצוי החודשי לפי ביטוח נוסף זה מותנה בקיום תנאי פרק זה על

  .פיו-ידי כל אדם שחייב לעשות כל פעולה על-ועל

  סילוק והלוואות, ערכי פדיון  .2
  .לביטוח נוסף זה אין ערכי פדיון וסילוק  2.1
ידי החברה במשך כל תקופת השחרור מתשלום הפרמיות כאילו המשיך -ערך הפדיון של הביטוח היסודי יחושב על  2.2

  .בהתאם לתנאים הכלליים של הביטוח היסודי, בעל הפוליסה בתשלום הפרמיות מהן שוחרר
לא יחול השחרור מתשלום הפרמיות על , יצוין כי במקרה וניתנה הלוואה בשעבוד הביטוח היסודי, למען הסר ספק  2.3

  .ההלוואה ויש להמשיך לשלם ולפרוע את ההלוואה בהתאם לתנאיה

  שעבוד הביטוח הנוסף או העברת פיצויים  .3
ידי כל -פיו אינם ניתנים לשעבוד או להעברה בצורה כלשהי והחברה לא תחויב על-צויים המגיעים עלוסף זה והפיביטוח נ

לא יחול , במקרה של שעבוד הביטוח היסודי. או כל גורם אחר, המבוטח, הודעה או בקשה כזאת של בעל הפוליסה
  .שעבוד על ביטוח נוסף זה

  ויתורים או סטיות בתנאי הפוליסה, שינויים  .4
  .בשינויים המתחייבים, ביטוח נוסף זה כפוף לתנאים הכלליים של ביטוח חיים של הביטוח היסודי אליו הוא צורף  4.1
, או סטיות מהתנאים הכלליים לביטוח חיים של הביטוח היסודי אליו ביטוח נוסף זה צורף/או ויתורים ו/שינויים ו  4.2

או סטיות מהתנאים הנוגעים לביטוח נוסף /או ויתורים ו/לא יתפרשו כשינויים ו, שנרשמו בנספחים לביטוח היסודי
  .ידי רישום מתאים שהכוונה גם לביטוח נוסף זה-אלא אם צוין במפורש על, זה
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