
                         

 037נספח לגלוי נאות  

 )גמל( שחרור(פיצוי ו)להכנסה  כיה 
 

 הנושא התנאים

 כללי  הביטוחי הכיסוי פרק שם. 1 )פיצוי ושחרור) בפרמיה משתנה – הכי להכנסה פלוס

לפוליסה לרבות מתשלום עלות הכיסוי  פיצוי חודשי ושחרור מהתשלומים השוטפים
 רמת אובדן מוחלט של כושר העבודה. במקרה של נכות הגו הביטוחי בגין נספח זה 

 –אבדן כושר העבודה של המבוטח  הגדרת
 :שלהלן התנאים כל נתמלאו אם לעבודה מוחלט כשיר כבלתי ייחשב המבוטח

 באופן עסוקל הכושר לפחות 75% של בשיעור ממנונשלל  ,תאונה או מחלה עקב .1
ח ושעליהם בעיסוק בהם עסק ערב קרות מקרה הביטו או במקצוע קבוע או זמני

 .הצהיר בהצעה או בהודעת השינוי

אינו עובד או עוסק בפועל בעבודה כלשהי ואינו מקבל במישרין או בעקיפין שכר  .2
עבודה שעבד לפני בגין עבודתו, למעט הכנסה שמקורה באו תגמול או הכנסה 

 קרות מקרה הביטוח.
 

 מוחלט שירכ כבלתי ייחשב ,הכושר אי התחלת בזמן תעסוקה למבוטח הייתה לא אם

פיצוי החודשי ה.  לבית מרותק המבוטח יהיה בגופו פגיעה או מחלה עקב אם ,לעבודה
 .הביטוח תקופת תוםעד ל יותרלכל הו עבודה כושר באבדן המבוטח עוד כל ישולם

 הכיסויים. 2

 הביטוח תקופת משך   3. הביטוח פרטי בדף המפורט פי-על
 אוטומטי לחידוש תנאים  4. אין
 .היריון  בתקופת  עבודה  כושר  אבדן  של  במקרה  למעט  אכשרה  תקופת  אין

במקרה  –ולמעט במקרה של השתלה  חודשים 9 היא  האכשרה  תקופת  זה  במקרה
 ימים. 30זה תקופת האכשרה היא בת 

 אכשרה תקופת  5.

 המתנה תקופת  6. הביטוח פרטי בדף המפורט פי-על
 עצמית השתתפות  7. אין

הפיצוי החודשי יהיה צמוד למדד החל מהתשלום החודשי הראשון ולמשך שנתיים 
החל  (.אם זכאי המבוטח לתשלום במשך תקופה זו) ממועד תום תקופת ההמתנה

ישתנה סכום הפיצוי החודשי מדי חודש בחודשו  52–ממועד תשלום הפיצוי החודשי ה
השקעה ברירת מחדל על פי התשואה במסלול ה, לעומת התשלום של החודש הקודם

על פיה חושב  %5.2בניכוי הריבית התחשיבית של  (“כללי -הכשרה”מסלול השקעה )
האמור לעיל יחול גם לעניין חזרה חלקית לעבודה בהתאמות  .סכום הפיצוי החודשי

 .הנדרשות

שינוי  הצמדת הפיצוי החודשי 8.
 תנאים

אית החברה לקבוע במקרה של שינוי מקצוע של המבוטח למסוכן יותר, תהיה רש
תנאים חדשים לענין עלות הכיסוי הביטוחי או באמצעות הקטנת סכום הביטוח על פי 

לא נמסרה הודעה כאמור או לא שולמה עלות הכיסוי הביטוחי המתאימה כפי  .הנספח
שנקבעה על ידי החברה, תקטן חבות החברה באופן יחסי בכפוף להוראות חוק חוזה 

 .הביטוח

וליסה . שינוי תנאי הפ9
 במהלך תקופת הביטוח.

 

עלות  הביטוחי הכיסוי עלות .10 הביטוח פרטי בדף המפורטת הביטוחי הכיסוי עלות
הכיסוי 
 הביטוח

עלות הכיסוי הביטוחי משתנה כל שנה, בחודש ההולדת של המבוטח בהתאם לטבלת 
 תעריפים המפורטת בדף פרטי הביטוח.

 הכיסוי עלות . מבנה11
  הביטוחי

 אחת הביטוחי הכיסוי עלות את לשנות החברה זכאית הביטוח על המפקח לאישור בכפוף

 01.07.2018 לפני לא אך ,שנים 3 ל
. שינוי עלות הכיסוי 12

הביטוחי במהלך תקופת 
 הביטוח

 ביטול תנאי המבוטח ידי-על ביטול.13 ובהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. לחברה בכתב בהודעה עת בכל

 הפוליסה את לבטל זכאית החברה תהיה ,במועדן השוטפים לומיםהתש שולמו לא אם
 .החוק להוראות בכפוף

 החברה ידי-על ביטול .14

 רפואי מצב בגין החרגה .15 הביטוח פרטי בדף מופיע הפירוט ,החרגה קיימת אם
 קיים

חריגים 
 וסייגים

 ברההח לחבות סייגים.16 בתנאי הפוליסה "הגבלת חבות החברה" -סעיפי חריגים



                         

 חבות הגבלת"ב החריגים לסעיפי ו/או לטרור בכפוף  כיסוי לזמן מילואים יש
 ה.הפוליס בתנאי "החברה

או /כיסוי לזמן מילואים ו .17
 טרור פעולת קבע

. פיצוי על אבדן כושר 18 ראה בדף פרטי הביטוח –אם קיים 
 עבודה חלקי

רף נספח זה מחובת התשלום אליה מצו כל עוד משולם פיצוי חודשי, תשוחרר הפוליסה
התשלום  השוטף אליה. וכן ישוחרר נספח זה מחבות תשלום עלות הכיסוי הביטוחי בגינו.

הכולל את עלות הכיסוי הביטוחי שישוחרר יהיה באופן יחסי לגובה הפיצוי החודשי  השוטף
 שישולם. 

  מהתשלום השוטף שחרור .19

חברות ביטח ומקרנות פנסיה אחרות, לא הפיצוי המתקבל מ סכום הפיצוי החודשי, כולל
למרות האמור, מפיצוי המתקבל לפי סעיף  .מהשכר המבוטח מההשתכרות 75%על יעלה 

 לפרק הכיסוי הביטוחי לא יבוצע קיזוז. 4.6

. קיזוז או השתתפות 20
 בתשלומי הביטוח

 :בכפוף למגבלות ולסייגים בתנאי הפוליסה תקוצר תקופת ההמתנה במקרים האלה
 .מהיום השני של אבדן כושר העבודה – תרומת איברים .1
 .מהיום השמיני לאשפוז – אשפוז . 2

 .מהיום השני של ההשתלה – השתלה . 3  

 המתנה תקופת קיצור 21.

 סף על הפיצוי החודשי, פיצוי בגיןישולם, נו בכפוף למגבלות ולסייגים בתנאי הפוליסה
 בוטח לסיעודי.אובדן כושר העבודה שכתוצאה ממנו הפך המ

  . תשלומים נוספים22

 

 

 

 

 

 המלאים הפוליסה לתנאי כפוף לעיל האמור כל
 

 

 

 

 מועמד לביטוח:תשומת לב הל
על תגמולי בעתיד להשיב תשובה מלאה וכנה על שאלות בעניין מהותי היות ויכול ותהיה השפעה לכך  חשוב

 .הביטוח

 ביטוח:ה לתשומת לב סוכן
טוח את סכום בנוסף לכל הפרטים המהותיים אודות הכיסוי/יים הנרכשים למועמד, יש להעביר למועמד לבי

 יית הביטוח.מפרהביטוח הנרכש וגובה 


