הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ
 12בדצמבר 2005
גירסא משתתפת ברווחים

"למענך"
ביטוח לתשלום פיצוי חודשי ושחרור מתשלום פרמיה במקרה אובדן היכולת
לבצע את עבודות משק הבית
תנאים כלליים
מוצהר ומוסכם בזה כי תמורת תשלום הפרמיה ,כמפורט בדף פרטי הביטוח ,ובהתאם להצעה,
להצהרות ולהודעות אותן מסר המבוטח לחברה ,המהוות חלק בלתי נפרד מפוליסה זו ,ובכפיפות
לתנאים ,להוראות ולחריגים הקבועים בתנאי הביטוח ,מתחייבת החברה לפצות את המבוטח
בתגמולי ביטוח )פיצוי חודשי( בעת קרות מקרה הביטוח ,בגובה הסכום/ים ולמשך תקופת/ות
התשלום כקבוע וכמפורט בדף פרטי הביטוח.
 .1הגדרות
בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם.
 1.1החברה
הכשרת הישוב חברה לבטוח בע"מ .שמשרדה הראשי ברח' שנקר  2ת"א.
 1.2הפוליסה
חוזה הביטוח שבין בעל הפוליסה לבין החברה ,לרבות ההצעה ,שאלון תפקוד וכל נספח ותוספת
המצורפים לו.
 1.3בעל הפוליסה
האדם ,חבר בני האדם או התאגיד ,המתקשר עם החברה בחוזה הביטוח נשוא הפוליסה ,ואשר שמו
נקוב בתור בעל הפוליסה במקום המיועד לכך בדף הפרטי הביטוח.
 1.4המבוטח
האדם שבוטח לפי פוליסה זו ואשר שמו נקוב בתור המבוטח במקום המיועד לכך בהצעה ובדף פרטי
הביטוח.
 1.5גיל המבוטח
ההפרש בין תאריך לידת המבוטח לבין המועד בו יש לקבוע את גילו ,מחושב בשנים שלמות ,כאשר
ששה חודשים ומעלה יוסיפו למבוטח שנה שלמה.
 1.6דף פרטי הביטוח
דף המצורף לפוליסה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה ,הכולל בין היתר את מספר הפוליסה ,פרטים
אישיים של בעל הפוליסה ,המבוטח/ים ,תאריך תחילת הביטוח ,תקופת הביטוח ,תקופת תשלום
הפיצוי החודשי ,גובה הפיצוי החודשי ,הפרמיה ופרטים אחרים נוספים הנוגעים לביטוח על-פי פוליסה
זו.
 1.7המוטב
המבוטח או כל מי שמונה על-ידי בעל הפוליסה כמוטב לקבל את הפיצוי בקרות מקרה הביטוח.
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 1.8הפרמיה
דמי הביטוח שעל בעל הפוליסה לשלם לחברה לפי תנאי הפוליסה ,כמצוין בדף פרטי הביטוח ,לרבות
כל תוספת האמורה בפוליסה.
 1.9אובדן כושר התפקוד
אובדן כושר התפקוד של המבוטח כמוגדר בפוליסה בקרות מקרה הביטוח.
 1.10הפיצוי החודשי היסודי
התשלום החודשי הרשום בדף פרטי הביטוח.
 1.11הפיצוי החודשי
הפיצוי החודשי היסודי כשהוא צמוד על פי הוראות סעיף  6ו 7 -להלן ,אותו משלמת החברה למוטב
כתגמולי ביטוח בקרות מקרה הביטוח על-פי הפוליסה ,בעבור אובדן כושר התפקוד לתקופה של
חודש ימים.
 1.12הפיצוי החודשי החלקי
הפיצוי החודשי בעבור אובדן כושר התפקוד לתקופה של פחות מחודש ימים .במקרה כזה ישולם
פיצוי חודשי כ 1/30-מהפיצוי החודשי כפול מספר הימים שהמבוטח היה במצב של אובדן כושר
תפקוד.
 1.13תקופת המתנה
תקופת ההמתנה היא בת  3חודשים ונקובה בדף פרטי הביטוח ומתחילה ,ביום בו איבד המבוטח את
כושר התפקוד כאמור בהגדרה ובכפוף לסעיף .8
 1.14תקופת תשלום הפיצוי החודשי
משך הזמן המרבי בו תשלם החברה למבוטח את הפיצוי החודשי ,על-פי תנאי הפוליסה ואשר
תחילתה בתום תקופת ההמתנה שלאחר קרות מקרה ביטוח וכל עוד המבוטח נמצא באובדן מוחלט
של כושר התפקוד ,אך לא יותר מהתקופה הרשומה בדף פרטי הביטוח.
 1.15סף פיצוי  -פרנצ'יזה
אם תקופת אובדן כושר התפקוד תעלה על ארבעה חדשים רצופים יקבל המבוטח פיצוי נוסף כדלקמן:
בתום החודש הרביעי מקרות מקרה הביטוח ישולם למבוטח פיצוי חודשי אחד נוסף ובסך הכל שני
תשלומים חודשיים בגין אותו חודש )היינו בגין חודש רביעי וחודש שלישי(.
אם תקופת אבדן כושר התפקוד תמשך מעבר לחמישה חודשים רצופים ,יקבל המבוטח גם עבור
החודש החמישי פיצוי חדשי אחד נוסף ובסה"כ שני תשלומים חודשיים נוספים )בגין חודשי ההמתנה
השני והחמישי( .בסה"כ ישולמו עבור חמישה חדשי אבדן כושר תפקוד רצופים ארבעה חדשי פיצוי.
 1.16שנת ביטוח
תקופה של  12חודשים המתחילה בתאריך תחילת הביטוח ובאותו תאריך כל שנה לאחר מכן.
 1.17תאריך תחילת הביטוח
התאריך הרשום בדף פרטי הביטוח כתאריך תחילת הביטוח.
 1.18תקופת הביטוח
תחילתה בתאריך תחילת הביטוח ומשכה עד לתאריך תום תקופת הביטוח הרשום בדף פרטי
הביטוח.
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 1.19חוק חוזה הביטוח
חוק חוזה הביטוח התשמ"א .1981
 1.20תחולת החוק
הפוליסה ,תנאיה והוראותיה כפופים לחוק חוזה הביטוח.
 1.21ישראל
מדינת ישראל ,לרבות השטחים המוחזקים על-ידה ,למעט השטחים המוחזקים על-ידי הרשות
הפלסטינית.
 1.22מדד
מדד המחירים לצרכן ,הכולל ירקות ופירות ,המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או
על-פי כל מוסד ממשלתי אחר ,לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו .אם יוחלף המדד הקיים
במדד אחר ,תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס בין המדד החדש לבין המדד המוחלף.
 1.23המפקח
המפקח על הביטוח כמשמעותו בחוק הפקוח על עסקי הביטוח התשמ"א .1981
 1.24מקרה הביטוח
אבדן מוחלט או יחסי של כושר התפקוד היומיומי בעבודות משק הבית כמפורט בסעיף  8להלן ,שנגרם
למבוטח במהלך תקופת הביטוח.
 1.25מצב רפואי קודם
מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח ,לרבות בשל מחלה או
תאונה לענין זה" ,אובחנו במבוטח" – בדרך של אבחנה רפואית מתועדת ,או בתהליך של אבחון רפואי
מתועד שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח.
 1.26סייג בשל מצב רפואי קודם
סייג כללי בפוליסה הפוטר את החברה מחבותה או המפחית את חבות החברה או את היקף הכיסוי,
בשל מקרה ביטוח אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם ,ואשר אירע למבוטח
בתקופה שבה חל הסייג.
 1.27דמי ניהול
סכומים המנוכים מההשקעות בגין ניהול ההשקעות בתיק ההשקעות .דמי הניהול הם בשיעור של 1%
לשנה.
 1.28הסדר תחיקתי
החוקים ,התקנות ,הצווים והוראות המפקח אשר יסדירו את התנאים החלים על הפוליסה ,בעל
הפוליסה ,המבוטח והחברה כפי שיכולו מאת לאת.
 .2תוקף הפוליסה
 2.1פוליסה זו תהיה חופשית מכל הגבלות בקשר לעיסוקיו ,מקצועו ,נסיעותיו ,מקום מגוריו ,או טיסותיו
של המבוטח ,אלא אם כן צוין אחרת בפוליסה.
2.2

הפוליסה נכנסת לתוקפה החל מתאריך תחילת הביטוח כמצוין בדף פרטי הביטוח אך לא לפני
תשלום הפרמיה הראשונה ,בתנאי שהמבוטח חי ואינו באובדן כושר תפקוד ,ובתנאי נוסף שמיום
הבדיקה הרפואית או מיום חתימת המבוטח על הצהרת בריאות ועד ליום שבו החליטה החברה על
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הסכמתה לכריתת חוזה הביטוח לא חל שינוי בבריאותו ,באורח חייו ,במקצועו ובעיסוקיו של
המבוטח.
שולמו לחברה כספים על חשבון פרמיות לפני שהחברה הסכימה לכריתת חוזה הביטוח ,לא ייחשב
התשלום כהסכמת החברה לכריתת חוזה הביטוח .היה והחברה לא תסכים לכריתת חוזה הביטוח,
יוחזרו כספים אלה לבעל הפוליסה.
2.3

מניין שנות הביטוח של הפוליסה יחושב על פי הלוח הגרגוריאני מתחילת הביטוח.

.3
3.1

חובת גילוי – אי גילוי עובדות
הביטוח נעשה על-יסוד המידע הכתוב ,התשובות לשאלות והצהרות בכתב שנמסרו לחברה על-ידי
המבוטח.

3.2

ניתנו על ידי המבוטח ו/או על ידי בעל הפוליסה תשובות שאינן מלאות וכנות לשאלות הנוגעות למצב
בריאותו ,מקצועו ועיסוקיו של המבוטח או שלא הובאו לידיעת החברה עובדות הנוגעות לעניינים
אלה ,יחולו ההוראות הבאות:
 3.2.1נודע הדבר לחברה בטרם קרה מקרה הביטוח ,תהא החברה רשאית לבטל את הפוליסה
בהודעה בכתב לבעל הפוליסה ו/או למבוטח.
 3.2.2נודע הדבר לחברה לאחר שקרה מקרה הביטוח ,תשלם החברה פיצוי חודשי מופחת בשיעור
יחסי שהוא כיחס שבין הפרמיה שנקבעה בפוליסה לבין הפרמיה שהייתה נקבעת על-ידי
החברה אילו הובאו לידיעתה העובדות האמורות ותהא פטורה כליל בכל אחת מאלה:
 3.2.2.1אי גילוי העובדות היה בכוונת מרמה.
 3.2.2.2החברה לא הייתה מתקשרת על פי פוליסה זו אילו ידעה את העובדות לאמיתן.
במקרה זה יהיה בעל הפוליסה זכאי להחזר הפרמיות ששילם בעד התקופה שלאחר קרות
מקרה הביטוח ,בניכוי הוצאות החברה.

.4
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6
4.7

תשלום הפרמיה ודרך תשלומה
הפרמיות תשולמנה בזמני הפירעון הקבועים בפוליסה.
הפרמיה על-פי פוליסה זו תהיה כרשום בדף פרטי הביטוח .הפרמיה תיקבע על-פי גילו של המבוטח
ומצבו הבריאותי בתאריך תחילת הביטוח.
לפרמיות שלא שולמו במועדן תתווסף במועד תשלומן ,בנוסף להפרשי הצמדה כאמור בסעיף  6ריבית
כפי שתיקבע על-ידי החברה באותה עת ,מיום היווצר הפיגור ועד לפרעונן בפועל בחברה.
האמור לעיל אינו גורע בכל צעד אחר השמור לחברה ,על-פי הפוליסה ו/או עפ"י דין בגין אי תשלום
פרמיות ,ומוסכם שהחברה רשאית לבטל את הפוליסה בגין אי תשלום פרמיות בכפוף להוראות
החוק.
הפרשי הצמדה יחושבו לפי שעור עליית המדד ,מן המדד האחרון הידוע בזמן הפירעון לפי תנאי
הפוליסה ועד למדד האחרון הידוע ביום התשלום בפועל.
במקרה של תשלום הפרמיות על-ידי הוראות קבע לבנק )שירות שיקים( או בתשלום קבוע באמצעות
כרטיס אשראי ,ייחשב זיכוי חשבון החברה בבנק כתשלום הפרמיה.
במקרה של תשלום הפרמיה שלא באמצעות הוראות קבע לבנק או בכרטיס אשראי יש לשלם את
הפרמיה במשרד החברה כרשום בפוליסה.
הסכמת החברה לקבל פרמיה שלא כאמור לעיל במקרה מסוים ,לא מחייבת לנהוג כן במקרים
אחרים.
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4.8

5.1

5.2

לא שולמה הפרמיה ו/או הסכום שבפיגור במועדם ,תהיה החברה זכאית ,בכפיפות להוראות חוק
חוזה הביטוח ,לבטל את הביטוח.
שינוי הפרמיה
החברה תהיה זכאית לשנות את הפרמיה לפוליסה זו לכלל המבוטחים אחת לשנה ,אך לא לפני
 ,1.1.2009וזאת בתנאי שהמפקח על הביטוח אישר את שינוי הפרמיה כאמור .אי-מימוש הזכות
האמורה בשנת ביטוח מסוימת לא יגרע מזכות החברה לממשה לאחר מכן.
שינוי הפרמיה כאמור לעיל ייכנס לתוקף  30ימים לאחר שהודיעה על-כך החברה בכתב לבעל
הפוליסה ו/או למבוטח .בעל הפוליסה יהיה חייב בתשלום הפרמיה בעקבות השינוי האמור .במקרה
של הגדלת הפרמיה ,יוכל המבוטח להמשיך ולשלם את הפרמיה ששילם לפני ההגדלה ,תוך הקטנת
גובה הפיצוי החודשי בהתאמה.
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תנאי הצמדה
למונחים הבאים ולמילים הבאות תהיה המשמעות שלהלן:
המדד היסודי – המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך תחילת הביטוח והרשום בדף פרטי הביטוח,
מותאם למדד הבסיס ) 100נקודות( מחודש ינואר  1959מחולק באלף.
המדד הקובע – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום ,מותאם לבסיס הנ"ל.
 .1הפרמיה תהיה צמודה למדד ,כמפורט בדף פרטי הביטוח.
 .2הפיצוי החודשי יהיה צמוד בהתאם לאמור בסעיף  7להלן.
 .3כל הסכומים האחרים הקבועים בפוליסה זו אשר אינם הפיצוי החודשי או הפרמיה יהיו
צמודים לפי שעור עליית המדד הקובע ביום ביצוע התשלום בפועל לעומת המדד היסודי.
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חבות החברה ,הצמדת הפיצוי ושחרור מתשלום פרמיות
בכפוף תנאי הפוליסה מתחייבת החברה כי בקרות מקרה הביטוח לפני שהמבוטח הגיע לגיל  67שנה,
לשלם לו פיצוי חודשי ולשחרר את בעל הפוליסה מתשלום הפרמיות על-פי הפוליסה ,החל מתום
תקופה ההמתנה וכל עוד נמשך אובדן כושר התפקוד של המבוטח ברציפות ולכל המאוחר עד הגיעו
לגיל  67שנה ,כלהלן:
 7.1הפיצוי החודשי יהיה צמוד למדד מתאריך תחילת הביטוח ועד לתשלום הפיצוי החודשי הראשון
ולמשך שנתיים ממועד תום תקופת ההמתנה )אם זכאי המבוטח לתשלום במשך תקופה זו(.
 7.2החל ממועד תשלום הפיצוי ה 25 -ישתנה סכום הפיצוי החודשי מדי חודש בחודשו ,לעומת
התשלום של החודש הקודם ,על-פי התשואה החודשית כאמור בסעיף  14להלן ולהוראות
הקבועות בביטוח זה.
 7.3האמור לעיל חל גם לענין הצמדה הפיצוי החודשי החלקי.
 7.4במשך התקופה שבה מתבצעים תשלומי הפיצוי החודשי ,ישוחרר בעל הפוליסה מתשלום
הפרמיות החודשיות לביטוח זה ולביטוחים האחרים המצורפים לפוליסה ,הרשומים ב"דף פרטי
הביטוח" ,שזמן פרעונם חל בתוך אותה התקופה וביטוח זה והביטוחים האחרים המצורפים
לפוליסה יהיו בתוקפם המלא.
אם ישולם פיצוי חודשי חלקי עקב אובדן כושר תפקוד חלקי ,יהיה בעל הפוליסה משוחרר
מתשלום פרמיה חלקית בהתאמה.
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ביטוח לאובדן כושר התפקוד
אובדן כושר התפקוד פירושו :שכתוצאה ממחלה או מתאונה ,שארעה למבוטח לפני הגיעו לגיל 67
שנה ,נשלל ממנו בתוך תקופת הביטוח יכולת התפקוד וביצוע הפעולות היומיומית הבאות בעבודות
משק הבית במלואן או בחלקן ,וזאת על פי הניקוד המצטבר דלהלן:
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

יכולת להכין ארוחה בכוחות עצמו.
 8.1.1בלתי תלוי לחלוטין
 8.1.2זקוק לעזרה מלאה בהכנת ארוחה
אך יכול לשרת עצמו בלבד בהכנת מאכל קל או שתייה
 8.1.3תלות מוחלטת ועזרה מאחרים להכנת ארוחה
יכולת לכבס ,לתלות כביסה ,לגהץ בכוחות עצמו.
 8.2.1בלתי תלוי לחלוטין
 8.2.2מסוגל לבצע כביסה ולתלות כביסה אך לא מסוגל לגהץ
 8.2.3תלות מוחלטת בעזרה מאחרים.
יכולת לתחזק את הבית )ניקוי ,הדחת כלים ,הפעלת כלי עזר( בכוחות עצמו.
 8.3.1בלתי תלוי לחלוטין
 8.3.2מוגבל בביצוע עבודות תחזוקת הבית
 8.3.3תלות מוחלטת בעזרה מאחרים
עריכת קניות בכוחות עצמו.
 8.4.1בלתי תלוי לחלוטין
 8.4.2מסוגל לערוך רשימת קניות באופן עצמאי,
אך זקוק לעזרה מלאה בביצוע כל סוגי הקניות
 8.4.3נעזר בביצוע קניות באופן מוחלט באחרים
יציאה מהבית ,נהיגה ,שימוש בתחבורה ציבורית בכוחות עצמו.
 8.5.1בלתי תלוי באחרים בשימוש בתחבורה פרטית או ציבורית
 8.5.2מסוגל להשתמש בתחבורה ציבורית או פרטית,
אך מסתייע במלווה או זקוק לעזרה בכניסה ויציאה למכונית כנוסע
 8.5.3אינו מסוגל להשתמש בתחבורה פרטית או ציבורית

 0נקודות
 4נקודות
 6נקודות
 0נקודות
 3נקודות
 6נקודות
 0נקודות
 3נקודות
 6נקודות
 0נקודות
 3נקודות
 6נקודות
 0נקודות
 4נקודות
 6נקודות

 8.6חישוב הפיצוי החודשי
 8.6.1צבירה של  21נקודות ויותר מזכה את המבוטח ב 100%-מהפיצוי החודשי היסודי.
 8.6.2צבירה של בין  18-20נקודות מזכה את המבוטח ב 75%-מהפיצוי החודשי היסודי.
 8.6.3צבירה של בין  16-17נקודות מזכה את המבוטח ב 50%-מהפיצוי החודשי היסודי.
 .9חריגים  -החברה תהיה פטורה מחבותה על פי פוליסה זו אם אובדן כושר התפקוד נגרם במישרין
או בעקיפין על ידי או עקב:
 9.1פציעה עצמית מכוונת או ניסיון להתאבדות ,בין שהמבוטח שפוי בדעתו או לא.
 9.2טיסת המבוטח בכלי טיס כל שהוא מלבד כנוסע במטוס השייך לקווי תעופה מסחריים.
 9.3השתתפות פעילה של המבוטח בצלילה תת-מימית ,בדאייה בדאון או בגלשן ,בצניחה ובצייד.
 9.4השתתפות פעילה של המבוטח בכל מעשה המהווה פשע על-פי דין.
 9.5מעשי איבה מלחמתיים או מעין מלחמתיים בין אם הוכרזה מלחמה ובין אם לאו של כוחות
עוינים סדירים או בלתי סדירים ,מלחמת אזרחים ,מהפכה או מרד.
 9.6שירות פעיל בכוחות הביטחון – צבא ,משטרה וכו' – בזמן השירות ועקב השירות ,אלא אם כן
המבוטח לא היה זכאי לפיצוי כל שהוא מגורם ממשלתי איזה שהוא בגין הנכות שגרמה
לאובדן המוחלט של כושר התפקוד.
 9.7השפעת סמים או משקאות משכרים מכל סוג שהוא.
 9.8במקרה של נסיעת המבוטח לכל מדינה אחרת מחוץ לתחומי מדינת ישראל ,תוגבל חבות
החברה לפי הפוליסה לתקופת אובדן כושר התפקוד של  3חודשים בלבד.
 9.9מחלת  A.I.D.Sאיידס )תסמונת הכשל החיסוני הנרכש(.
 9.10מקרה הביטוח שהינו תוצאה של ניתוח פלסטי למטרות קוסמטיות.
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 .10הגבלת חבות החברה מחוץ לגבולות ישראל
 10.1שהה המבוטח מחוץ לגבולות ישראל בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן ,תהיה חבות החברה
לתשלום הפיצוי החודשי בעת השהות מחוץ לגבולות ישראל מוגבלת ל 90-ימים בלבד בכל
שהייה מחוץ לגבולות ישראל ,אלא אם הסכימה החברה מראש ובכתב לקבל אחריות בהיקף
שונה.
 10.2חזר המבוטח לישראל והוכיח לחברה שהוא עדיין באובדן כושר תפקוד יימשכו תשלומי הפיצוי
החודשי כל עוד הוא זכאי לכך על-פי תנאי הפוליסה.
 .11הגבלות החברה לגבי גובה הפיצוי
 11.1אם המבוטח ביטח עצמו גם אצל מבטחים אחרים כנגד אובדן כושר תפקוד כלשהו בפוליסה
מסוג זהה או דומה ,סך הסכומים המגיעים למבוטח על פי פוליסה זו לא יעלו על גובה השכר
הממוצע במשק ,כפי שנקבע ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במועד האחרון שקדם למועד
קרות מקרה הביטוח.
 11.2אם המבוטח בוטח בביטוח יתר כאמור בס"ק  11.1ועקב זאת הקטינה החברה את הפיצוי
החודשי כי אז תחזיר החברה לבעל הפוליסה את עודף הפרמיה לפי פוליסה זו ששולמה בגין
שתי שנות הביטוח האחרונות .סכום החזר הפרמיה יחושב באופן יחסי להקטנת הפיצוי החודשי.
 11.3אם חזר למבוטח כושר התפקוד חייב הוא או בעל הפוליסה להודיע על כך מיד לחברה ולהתחיל
שוב בתשלום הפרמיות ,החל מיום חזרת כושר התפקוד שלו .אם החברה שילמה למבוטח פיצוי
בעד תקופה שלאחר חזרת כושר התפקוד שלו ,יהא הוא חייב להחזירו לחברה לאלתר.
 .12כיסויים נוספים :
 12.1לידת ילד עם מום מולד.
אם בעקבות הריון שתחילתו בתקופת הביטוח נולד למבוטח וולד עם מום מולד מסוג:
 DOWN SYNDROM, TAY SACHSאו  CYSTIC FIBROSISישולם למבוטח פיצוי חד פעמי
בגובה  18פעם הפיצוי החודשי ,עפ"י פוליסה זו ,אך לא יותר מ.₪75,000 -
 12.2אבדן כושר תפקוד בעת הריונה של המבוטחת.
אם בעקבות הריונה של המבוטחת יאבד כושר התפקוד שלה בתנאי שגילה נמוך מ  45שנה
תשלם החברה למבוטחת פיצוי חודשי בכפוף לתנאי הפוליסה ולמעט אם אבדן כושר התפקוד
נגרם בשל דיכאון והפרעות נפשיות שלאחר לידה.
 12.3פיצוי בגין אשפוז בן משפחה.
אושפז בבית חולים בן זוג המבוטח ,ובמשפחה ילד שגילו נמוך מ 14-שנה ,או אושפז בבית
חולים ילדו של המבוטח שגילו נמוך מ 14-שנה ,לתקופה רצופה העולה על  7ימים ישולם למוטב
הפיצוי החודשי שהוא סך הפיצוי החודשי עבור ימי האשפוז ובניכוי  7ימים .פיצוי זה ישולם
לתקופה שאינה עולה על  45יום בשנת ביטוח אחת.
אשפוזים לצורך ניתוחים פלסטיים למטרות קוסמטיות ו/או טיפולי שיקום הנובעים ממצב
רפואי קודם כאמור בסעיפים  19 ,18להלן ,לא יהיו מכוסים עפ"י פוליסה זו.
 .13התביעה ותשלומה
 13.1על המבוטח או בעל הפוליסה להודיע מיד לחברה על מקרה המחלה או התאונה שגרמה לאובדן
כושר התפקוד ולהמציא לחברה על חשבונו את המסמכים וההוכחות להנחת דעתה של החברה.
החברה תודיע על החלטתה בדבר תביעה על פי פוליסה זו ,תוך חודש ימים לאחר קבלת כל
המידע ,המסמכים וההוכחות הדרושים לה לשם בירור חבותה.
 13.2זכותה של החברה ,לבדוק את המבוטח התובע תגמולי ביטוח על פי פוליסה זו בבדיקות על ידי
מומחים מטעמה ולבקש הוכחות על חבותה ,או על המשך חבותה ,על פי שיקול דעתה ובאופן
סביר.
 13.3החברה תנכה את כל החובות המגיעים לה מבעל הפוליסה או מהמבוטח ,מתקבולים המגיעים
למבוטח בגין פוליסה זו בלבד.
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 .14חישוב התשואה החודשית
חישוב התשואה החודשית ייעשה על פי ההסדר התחיקתי.
 .15תוקף הפוליסה יפוג במועד המוקדם מבין אלה:
 15.1בתום תקופת הביטוח הנקובה בדף פרטי הביטוח.
 15.2בהגיע המבוטח לגיל . 67
 15.3במות המבוטח.
 15.4עפ"י בקשת בעל הפוליסה.
 15.5עקב אי תשלום פרמיה במועדה ,בכפוף לחוק.
בכל מקרה של ביטול הביטוח לפי פוליסה זו יהיה ערך פדיונה והערך המסולק שלה שווה ל – 0-ועל כן לא
תהיה החברה חייבת בכל תשלום בגינה .החברה לא חייבת בכל תשלום שהוא גם במקרה מותו של
המבוטח.
 .16חידוש הביטוח
בוטלה הפוליסה על-ידי החברה כתוצאה מאי-תשלום הפרמיות ,יהיה רשאי בעל הפוליסה ו/או המבוטח
לדרוש את חידושה בלא חיתום נוסף ,כפוף לקיום כל התנאים שלהלן:
 16.1מיום ביטול הפוליסה טרם חלפו שלושה חודשים.
 16.2כל הפרמיות שטרם שולמו ושמועד פירעונן חל לפני תאריך החידוש – ישולמו במלואן ,בתוספת
הצמדה וריבית בשיעור שייקבע על-ידי החברה.
 16.3במועד החידוש ותשלום הפרמיות לא ארע מקרה הביטוח על-פי פוליסה זו.
 16.4חלפו שלושה חודשים מיום ביטול הפוליסה או בכל מקרה אחר של ביטול הפוליסה – יהיה
חידושה טעון הסכמת החברה בכתב ומראש והוכחה מחודשת של מצב הבריאות של המבוטח.
 .17שינוי מקצוע ,עיסוק או תחביב
 17.1המקצוע ,העיסוק והתחביבים של המבוטח כמפורט בהצעה משמשים יסוד לביטוח זה .במקרה
של שנוי המקצוע או העיסוק או אם יעסוק המבוטח בעיסוק או בתחביב שיש בו משום סכנה לחייו
או לבריאותו ,יותר משהיה בעת עריכת ביטוח זה – חייבים בעל הפוליסה או המבוטח להודיע
לחברה בכתב על השינוי ,על העיסוק הנוסף או על התחביב כאמור בתוך  21יום ממועד השינוי.
החברה תהיה רשאית לקבוע תנאי ביטוח חדשים או אף לבטלם.
 17.2לא נמסרה הודעה כאמור או לא שולמה הפרמיה המתאימה כפי שנקבעה על-ידי החברה ,תקטן
חבות החברה באופן יחסי או תבוטל לחלוטין בכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א –
 1981וכל חוק מחליף או מתקן.
 17.3אם שינה המבוטח את מקצועו או את עיסוקו למסוכן פחות משהיה בעת עריכת ביטוח זה ,הוא
יהיה זכאי להחזר פרמיה ממועד השינוי או ההודעה ,לפי המאוחר .האמור לעיל מותנה בכך
שהפרמיה גדלה עקב העובדה שהמבוטח עסק במקצוע ,עיסוק או תחביב שיש בהם סיכון גבוה
מהרגיל.
 .18מצב רפואי קודם
 18.1סייג בשל מצב רפואי קודם לעניין מבוטח אשר גילו בתאריך התחלת הביטוח הוא:
 18.1.1פחות מ 65-שנים – יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה אחת תאריך תחילת הביטוח.
 65 18.1.2שנים או יותר – יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתאריך תחילת הביטוח.
 18.2נשאל המבוטח בעת קבלתו לביטוח בהצהרת הבריאות על מצב בריאות מסוים הכלול בהגדרת מצב
רפואי קודם ,כמוגדר לעיל ,יגלה המבוטח בהצהרה זו את אשר נשאל.
נשאל המבוטח על מצב רפואי קודם ולא גילה למבטח על מצבו ,יחולו על הביטוח כללי הגילוי הנאות
שעל פי הוראות הדין.
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 18.3הודיע המבוטח לחברה על מצב רפואי מסוים ,תהיה רשאית לסייג את חבותה ו/או היקף הכיסוי בשל
מצב רפואי קודם וסייג זה יהיה תקף לתקופה שתצוין בדף פרטי הביטוח לצד אותו מצב רפואי מסוים.
 18.4הודיע המבוטח על מצב רפואי מסוים והחברה לא סייגה במפורש את המצב הרפואי המסוים בדף פרטי
הביטוח ,יהיה הביטוח בתוקף בלא סייגים או מגבלות מכל מין וסוג שהוא לעניין מצב רפואי קודם.

 .19תוקפו של סייג בשל מצב רפואי קודם במקרה של החלפת הפוליסה.
 19.1תוקפו של סייג בשל מצב רפואי קודם כאמור בסעיף  18.2לעיל לא יוארך או יחודש בעת החלפת
הפוליסה בפוליסה דומה בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן ,אלא אם כן נקבע תוקפו של
הסייג בשל מצב רפואי מסוים כאמור בסעיף  18.3לעיל לכל תקופת הכיסוי הביטוחי:
 19.1.1בפוליסה שנעשתה ליחיד  -בעת החלפת הפוליסה אצל אותה חברה.
 19.1.2בפוליסה שנעשתה לקבוצת מבוטחים – בעת החלפת הפוליסה אצל אותה חברה או
אצל חברת ביטוח אחרת.
האמור בס"ק  19.1לעיל לעניין תוקפו של הסייג בשל מצב רפואי קודם ,לא יחול לגבי כיסוי
ביטוחי שהוסף או לגבי הרחבה של כיסוי ביטוחי ,שנעשו בעת החלפת הפוליסה כאמור באותו
ס"ק  18.1לעיל.
 .20השבת דמי הביטוח –
 20.1פטורה החברה מחבותה בשל ההוראות המפורטות בסעיף 19לעיל ונתבטלה הפוליסה ,ומבטח סביר
לא היה מתקשר באותו חוזה ביטוח ,אף בדמי ביטוח גבוהים יותר ,אילו ידע במועד כריתת חוזה
הביטוח את מצבו הרפואי הקודם של המבוטח ,תחזיר החברה למבוטח את דמי הביטוח ששילם
המבוטח בעד פרק הזמן עד ביטול חוזה הביטוח ,בניכוי החלק היחסי של דמי הביטוח בעבור כיסוי
ביטוחי שבשלו שולמו למבוטח תגמולי ביטוח :על דמי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה.
 .21הודעות
 21.1הודעות למבוטחים
כל הודעה שתשלח אל בעל הפוליסה נחשבת כאילו נמסרה למבוטחים .בעל הפוליסה מתחייב
להודיע לחברה בכתב על כל שינוי בכתובתו ולא תישמע מפיו הטענה כי הודעה כלשהי לא
הגיעה אליו אם נשלחה לפי הכתובת האחרונה שנמסרה לחברה.
 21.2הודעה לחברה
כל ההודעות לחברה וכל מסמך שיש למסור לה ימסרו בכתב אך ורק במשרדה הראשי של
החברה.
 .22שינוי כתובת
בכל מקרה של שינוי כתובת החברה או בעל הפוליסה או המבוטח לפי העניין ,יודיעו הצדדים זה לזה,
בכתב על השינוי הצדדים יצאו ידי חובתם במשלוח הודעותיהם לכתובת האחרונה הידועה להם.
 .23תשלומים נוספים
בעל הפוליסה או החברה ,הכל לפי העניין ,יהא חייב לשלם לחברה מיד עם קבלת דרישתה את המסים
הממשלתיים ,העירוניים והאחרים החלים על הפוליסה או המוטלים על הפרמיות ,על הסכומים ועל כל
התשלומים האחרים שהחברה מחויבת לשלמם לפי הפוליסה ,בין אם המסים האלה קיימים בתאריך
הוצאת הפוליסה ובין אם יוטלו בעתיד .כן יהא חייב בעל הפוליסה לשלם לחברה את ההוצאות הנובעות
מתוך הוצאת הפוליסה )דמי פוליסה( ,את ההוצאות בעד התוספות על הפוליסה ,בעד העתקות מהן
ובעד מסמכים אחרים.
 .24מקום השיפוט
מקום השיפוט בכל הקשור והנובע מפוליסה זו יהיה בבתי המשפט בישראל.
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"למענך"
12/12/2005

גילוי נאות פוליסת
ב" .למענך"

בפרמיה משתנה מידי חמש שנים
ג.
ד .ריכוז התנאים

א .כללי ושינוי תנאים

הנושא
 .1שם הביטוח
 .2הכיסויים

התנאים
"למענך"
פיצוי חודשי למבוטח שאבד את יכולת
התפקוד בעבודות משק הבית
.

 .3משך תקופת הביטוח
 .4תנאים לחידוש
אוטומאטי
 .5הגדרת מקרה הביטוח

.6משך תקופת תשלום
הפיצוי
החודשי
 .7סוג תגמולי הביטוח
 .8קיזוז תגמולים מביטוחים
אחרים

על פי בקשת המבוטח אך לא יותר מגיל 67
לא קיימים.
המבוטח יחשב זכאי לפיצוי חודשי:
אם כתוצאה מליקוי גופני ו/או מחלה ו/או
תאונה נזקק המבוטח לעזרה ממשית
יומיומית שבהיעדרה אינו מסוגלת לבצע
בכוחות עצמו את כל או חלק יחסי
מהפעולות הבאות :
 .1להכין ארוחות בכוחות עצמו.
 .2לכבס,לתלות כביסה,ולגהץ בכוחות
עצמו.
 .3לתחזק את הבית)ניקוי,הדחת
כלים,הפעלת כלי עזר( בכוחות עצמו.
 .4עריכת קניות בכוחות עצמו.
 .5יציאה מהבית ,נהיגה עצמאית,שימוש
בתחבורה ציבורית בכוחות עצמו
בקרות מקרה הביטוח ומתום תקופת ההמתנה ולכל
היותר עד גיל .67
פיצוי.
רק מביטוחים זהים.
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 .9סכום הפיצוי
החודשי מותנה בצבירת
ניקוד המעידה על אי
תפקוד מלא או
יכולת
חלקי
כמפורט בתנאי הפוליסה
בסעיף  8רבתי

 .12שחרור מתשלום פרמה
מיד עם קבלת פיצוי
חודשי
.13תקופת אכשרה
.14תקופת המתנה

ב .הפרמיה

 .15השתתפות עצמית
 .16סכום הפרמיה
 .17מבנה הפרמיה
.18שינוי הפרמיה ותנאי
הביטוח במהלך
הביטוח
תקופת

ג .תנאי
ביטול

 .19זכויות המבוטח בגין
העלאת הפרמיה
.20ביטול על ידי המבוטח
 .21ביטול על ידי החברה

ד .החרגה
וסייגים

 .22החרגה בגין מצב רפואי
קודם
 .23סייגים

לפי בחירת המבוטח כנקוב בדף פרטי הביטוח.ובכפוף
להלן:
 100%מהפיצוי החודשי ישולם -
בצבירת של  21נקודות מהמגבלות או
חלקן לפי סעיף  5הנ"ל
 75%מהפיצוי החודשי ישולם -
עם צבירה שבין  18ל  20נקודות כנ"ל.
 50%מהפיצוי החודשי ישולם
עם צבירה שבין  16ל  17נקודות
כנ"ל
קיים.

אין.
 90ימים .ואולם אם אובדן כושר התפקוד יימשך מעבר
ל  120יום ישולם פיצוי עבור  30הימים הראשונים
לאובדן יכולת התפקוד,אם יימשך  150יום ישולם
הפיצוי בגין  30ימי ההמתנה השניים.
אין
הפרמיה כמפורט בדף פרטי הביטוח.
פרמיה משתנה מידי  5שנים לאורך כל חיי הפוליסה
ונקבעת על פי גיל המבוטח במועד תום כל  5שנים.
באישור מראש של המפקח על הביטוח ,אחת ל5 -
שנים .אך לא לפני 1בינואר  .2009השינוי ייכנס
לתוקף  30ימים לאחר שהחברה הודיעה על כך
למבוטח בכתב.
אין .
בכל עת בהודעה בכתב לחברה.או הפסקת תשלומי
הפרמיה.
אם לא שולמו דמי הביטוח )הפרמיות( במועדם ,תהיה
החברה זכאית לבטל את הפוליסה בכפוף להוראות
החוק.
אם קיימת החרגה ,יינתן הפירוט בדף פרטי הביטוח.
סייגים כלליים כמפורט בסעיף .9
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