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  )846 (" חלקי-הכנסה בטוחה פלוס /הכנסה בטוחה"
  )נספח לתשלום פיצויים חודשיים ולשחרור מתשלום פרמיות במקרה אובדן חלקי של כושר העבודה(

  
  

תפצה החברה את המבוטח במקרה של אובדן חלקי של כושר , כאמור בדף פרטי הביטוח, תמורת תשלום פרמיה נוספת
 .זה ובכפוף לתנאים הכלליים של פוליסת אובדן כושר העבודה או נספח אובדן כושר העבודה כמפורט בנספח להעבודה והכו

  

  הגדרות   .1
  .פוליסה מסוג אובדן כושר עבודה של החברה  –  פוליסת אובדן כושר עבודה

  .נספח מסוג אובדן כושר עבודה של החברה  –  נספח אובדן כושר עבודה

  :אם נתמלאו כל התנאים האלה, שב כבלתי כשיר חלקית לעבודההמבוטח ייח  –  אובדן חלקי של כושר העבודה
הוא מקיים במצטבר את כל התנאים בפוליסת אובדן כושר העבודה או בנספח אובדן כושר העבודה אליהם   .א

  .74%-מאך לא יותר ,  לפחות25% אובדן כושר עבודה של רבשיעו, צורף נספח זה
  . לפחות25%-הכנסתו של המבוטח בקטנה ,  לעילכתוצאה מהאמור בסעיף קטן א  .ב
 לעיל התקיימו במשך תקופה העולה על תקופת ההמתנה כמפורט בדף פרטי ב-התנאים בסעיפים קטנים א ו  .ג

  .הביטוח

  התחייבות החברה  .2
אם יאבד את כושר , פיצוי חודשי חלקי, החל מתום תקופת ההמתנה, הפוליסה או למבוטחהחברה תשלם לבעל   2.1

  . חלקיעבודתו באופן
 חלקיות אובדן רבשיעוידי הכפלת הפיצוי החודשי הנקוב בדף פרטי הביטוח -הפיצוי החודשי החלקי יחושב על  2.2

  .פי נספח זה-כושר העבודה על
באותו יחס , פי נספח זה-תשחרר החברה את בעל הפוליסה מתשלום פרמיה חלקית בעבור הביטוח על, כן-כמו  2.3

  .ותו וזאת למשך תקופת תשלום הפיצויים החודשיים החלקייםהמתאים לפגיעה היחסית בהשתכר
לא יעלה על הפיצוי החודשי בפוליסת אובדן כושר , פי נספח זה- עלהפיצוי החודשי החלקי, למען הסר ספק  2.4

  .העבודה או נספח אובדן כושר העבודה אליהם צורף נספח זה

  חריגים לנספח  .3
  :האלהבאחד או יותר מן המקרים , פי נספח זה-החברה לא תהיה אחראית לכל תשלום על
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  .פי פוליסת אובדן כושר העבודה או נספח אובדן כושר העבודה-אם המבוטח זכאי לפיצוי על  3.1
או כל חוק אחר שיבוא ) ביטוח נפגעי עבודה(' פרק ג, פי חוק הביטוח הלאומי-אם המבוטח זכאי לפיצוי על  3.2

 .במקומו
 
 
  

 



 
 … 2 …

שעניינם מפורט , בדן כושר העבודה או נספח אובדן כושר העבודה אליו צורף נספח זההנושאים בפוליסת או  3.3
  :פי נספח זה-לא יכוסו על, להלן

  .חזרה חלקית לעבודתו של המבוטח או לעבודה אחרת  .א
  .יםאיברקיצור תקופת המתנה במקרה של תרומת   .ב
  .קיצור תקופת המתנה במקרה של אשפוז  .ג
 אובדן מוחלט של כושר העבודה שכתוצאה ממנו הפך המבוטח לבעל צורך פיצוי נוסף במקרה של  .ד

  .סיעודי
  .דרכים-פיצוי נוסף במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה כתוצאה מתאונת  .ה
  .קיצור תקופת המתנה במקרה של ביצוע השתלה  .ו
  .או תשלום לשיקום מקצועי/שיפוי ו  .ז

  וליסה ויתורים או סטיות בתנאי הפ, שינויים  .4
, נספח זה כפוף לתנאים הכלליים של פוליסת אובדן כושר העבודה או נספח אובדן כושר העבודה אליו הוא צורף  4.1

  .בשינויים המתחייבים ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה
ודה או סטיות מהתנאים הכלליים של פוליסת אובדן כושר העבודה או נספח אובדן כושר העב/או ויתורים ו/שינויים ו  4.2

אלא אם צוין , או סטיות מהתנאים המתייחסים לנספח זה/או ויתורים ו/לא יתפרשו כשינויים ו, אליו הוא צורף
  .ידי רישום מתאים שהכוונה גם לנספח זה-במפורש על

במקרה של סתירה בין האמור בנספח זה לבין האמור בנספחים אחרים או בפוליסת אובדן כושר העבודה או   4.3
  .יחייב לעניין תנאי נספח זה והאמור בו, כושר העבודהבנספח אובדן 

  תוקף הנספח  .5
  .של המבוטח שנים 65בגיל , לכל המאוחר, ייפסקו, פיו-תוקפו של נספח זה והתשלומים על
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