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 . 1נזקרה הביטוח ותגמולי הביטוח
ר.ר.

החברה תשלם למבוטח פיצוי חודשי חלקי ,
מהפיצוי המוגדר בנספח לאובדן כושר עבודה לו
צורפה הרחבה זו  ,אם יאבד המבוטח את כושר
עבודתו באופן חלקך כתוצאה מוזאונה או
ממחלה  ,ועקב כך וזקק הכנסות כמו כן
תשחרר החברה את המשלם  ,מתשתם חלקי
והסה בתקופת
של ההפקדה השוטפת

~ החלקי
העאות לקבלת הפשע החודשי
 .2ר .

תבה הפיצף החודשי יהיה

1

"

היעה יי -
.4.3

אם אובדן כושר העבודה החלקי הינו תוצאה
ישירה או עקיפה של מקרה בו זכאי המבוטח
לפיצוי על פי חוק הביטוח הלאומי  ,פרק ג '
( ביטוח נפגעי עבודה ) או כל חוק אחר שיבוא
במקומו .

.4.4

כאשר ביצוע התשלומים על פי הנספח לאובדן
כושר עבודה הינו בגין קרות אחד או יותר
מהמקרים הבאים  :תשלום מיוחד למקרה
תאונה  ,אשפוז  ,אובדן כושר עבודה כתוצאה
מתרומת איבר  ,שיפוי גאו תשלום מיוחד לשינוי
מקצוע  ,נספח עזרה .

שיעור יחסי מהפיצף

החודשי המשולם על פי נספח לאובדן כשר
עבודה לו צורפה הרחו _ ה זו לכל אחוז אפדן
כתשר עבודה או אובדן הכנסה ( הנמוך מבעיהמג

של  25 1לפחו

 .3ר .

7

אך לא יותר מ . 74 1 -

~
העשחרור
יהיה חלקי ויהיה שווה
לפוליסה כשהיא מוכפלת
החודשי החלקי המשולם
החודשי המלא על פי נספח
לו צורפה הרחבה זו .

מרמ לום

"

הפקדה

~
ובטפת
להפקדה

החריגים

של

הנספח

לה

מצורפת

 . 5ביטול ההרחבה

לפוליסה

הרחבה זו תעמוד בתוקפה כל עוד תקף הכיסוי הביטוחי על

השוטפת

פי הנספח לאובדן כושר עבודה אליו מצורפת הרחבה זו .

ביחס שבין

הפיצוי

למען הסר ספק  ,מובהר כי אם בוטל הנספח לאובדן כושר

בפועל לבין

הפיצוי

עבודה מכל סיבה שהיא  ,תבוטל הרחבה זו .

לאובדן כושר עבודה

 . 2כנגדרת אובדן כצנתר עבודה חלקי

 . 6נ נ יפות
ר .6.

- -

מבוטח ייחשב כמי שאיבד באופן חלקי את כושר עבודתו
אם הוא מקיים במצטבר את כל התנאים בנספח לאובדן

על הרחבה זו חלות הוראות ההסדר התחיקתי
והיא כפופה להן  .בכל מקרה של סתירה בין
הוראות הרחבה זו להוראות קוגנטיות בהסדר
התחיקתי  ,יחולו הוראות ההסדר התחיקתי .

כושר עבודה לו צורפה הרחבה זו  ,בשיעור אובדן כושר
עבודה של  25 %לפחות אך לא יותר מ . 74 %

.6.2

הרחבה זו כפופה לתנאים הכלליים של הפוליסה
והנספח לאובדן כושר עבודה אליהם היא
מצורפת  ,בשינויים המתחייבים ומהווה חלק
בלתי נפרד מהם .

.6.3

שינויים ולאו ויתורים גאו סטיות מהתנאים
הכלליים של הפוליסה  ,גאו של הנספח לאובדן
כושר עבודה  ,לא יתפרשו כשינויים גאו ויתורים
גאו סטיות מהתנאים המתייחסים להרחבה זו ,
אלא אם צוין במפורש על ידי רישום מתאים
שהכוונה גם להרחבה זו .

.6.4

במקרה של סתירה בין האמור בהרחבה זו לבין
האמור בנספחים אחרים  ,יחולו תנאי הרחבה זו
על ההטבות הנובעות ממנה .

.

 3עלות הכיסוי הביטוחי
הרחבה זו ניתנת תמורת עלות כיסוי ביטוחי כמפורט בדף
פרטי הביטוח .

 . 4מגבלות
החברה לא תהיה אחראית לתשלומים על פי הרחבה זו :
ר  . 4 .אם המבוטח זכאי לפיצוי על פי נספח אובדן
כושר עבודה אליו צורפה הרחבה זו .

.4.2

אם אובדן כושר העבודה החלקי הינו תוצאה
ישירה או עקיפה של אחד מהמקרים המוזכרים

