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*

מקרה הביטוח ותגמולי הביטוח
ר  .ר  .במקרה בו היה המבוטח באובדן מוחלט של כושר
העבודה לתקופה העולה על תקופת ההמתנה ,
תשלם החברה למבוטח  ,בחודש הראשון והשני
שלאחר תקופת ההמתנה פיצוי חודשי נוסף
בגובה הפיצוי החודשי ששולם בחודשים אלה .
 . 2ר  .אם קיים בנוסף כיסוי לשחרור מתשלום הפקדות
שוטפות במקרה של אובדן מוחלט של כושר
העבודה  ,תחזיר החברה למשלם  ,בחודש הראשון
והשני שלאחר תקופת ההמתנה  ,תשלום בגובה
ההפקדה השוטפת לפוליסה בחודשים אלה .
 . 3ר  .למען הסר ספק  ,הפיצוי הנוסף וההפקדה
השוטפת שתוחזר  ,כאמור לעיל  ,ישולמו רק אם
היה המבוטח באובדן מוחלט של כושר העבודה
במשך תקופת ההמתנה ובחודשים בהם הוא
מקבל את הפיצו ' החודשי ואת החזרי ההפקדה
השוטפת על פי הרחבה זו .

.2

! גדרנז אובדן מוחלט של כושר
העבודה

ההגדרות לצורר הרחבה זו יהיו זהות להגדרות בתנאי
הנספח לאובדן כושר עבודה אליו מצורפת הרחבה זו .

.3

13ל1ון הכיסוי הביטוחי

הרחבה זו נותנת תמורת עלות

כן0ון

בוטוח ' כמפורט בדף

פרטי הביטוח

.4

הגבלות

האמור בהרחבה זו לא יחול 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 ולאו
תשלום מיוחד לשינוי מקצוע  ,נספח עזרה .

.5

ביטול ההרחבה

הרחבה זו תעמוד בתוקפה כל עוד תקף הכיסוי הביטוחי על
פי הנספח לאובדן כושר עבודה אליו מצורפת הרחבה זו .
למען הסר ספק  ,מובהר כי אם בוטל הנספח לאובדן כושר

עבודה מכל סיבה שהיא  ,תבוטל הרחבה זו .

.

 6נ -פינ118ז
ר  . 6 .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 .
 . 6 . 2הרחבה זו כפופה לתנאים הכלליים של הפוליסה
והנספח לאובדן כושר עבודה אליהם היא
מצורפת  ,בשינויים המתחייבים ומהווה חלק בלתי
נפרד

מהם .

 . 6 . 3שינויים ו /או ויתורים ו /או סטיות מהתנאים
הכלליים של הפול ' 0ה  ,ולאו של הנספח לאובדן
כושר עבודה  ,לא יתפרשו כשינויים גאו ויתורים
גאו סטיות מהתנאים המתייחסים להרחבה זו ,
אלא אם צוין במפורש על ידי
שהכוונה גם להרחבה זו .

רישום

מתאים

 . 6 . 4במקרה של סתירה בין האמור בהרחבה זו לבין
האמור בנספחים אחרים  ,יחולו תנאי הרחבה זו
על ההטבות הנובעות ממנה .

