
                         

 
  –פרטי ביטוח מהותיים 

 "נספח הרחבה לכיסוי "מגן לעתיד "פלוס מגן לעתיד"
 

 תנאים נושא נושא
 נספח הרחבה לכיסוי "מגן לעתיד" –"נספח מגן לעתיד פלוס"  שם הביטוח כללי

מועד תחילת 
 הביטוח

מועד תחילת הביטוח בפוליסה האישית יהיה מועד התשלום הראשון 

 ."מגן לעתיד"נספח למוטב של סכום הביטוח ב
עיקרי הכיסוי 

 הביטוחי
בקרות מקרה הביטוח תופק למוטב, הקבוע בפוליסה היסודית, 

ואליה יופקד מדי חודש סכום  ,פוליסה אישית בה יקבע כמבוטח
 הביטוח לאורך תקופת הזכאות. 

החרגות לכיסוי 
 הביטוחי

החברה תהיה פטורה מתשלום סכום הביטוח למקרה מוות אם מות 
מבוטח נגרם עקב התאבדות, בין אם המבוטח היה שפוי בדעתו ובין ה

אם לאו, בתוך שנה מיום תחילת הביטוח או מיום חידוש הפוליסה 

 .לאחר שבוטלה, לפי המאוחר מביניהם
ידי מוטב במתכוון, פטורה החברה מחבותה -אם מות המבוטח נגרם על

 .בגין חלקו של אותו מוטב
ום תקופת הביטוח בפוליסה האישית ישולם סכום החיסכון בת  תקופת הביטוח

 ,המצטבר למבוטח בפוליסה האישית כסכום חד פעמי

סכומי 
ח הביטו

 *והפרמיה

 ביטוח מיסכו
 עיקריים

סכום הביטוח יהיה בשיעור קבוע מסכום הביטוח החודשי של הכיסוי 
י המבוטח במועד הצטרפותו לנספח “כפי שיקבע ע“ מגן לעתיד”

  :הרחבה זה, לפי אחת מהאפשרויות הבאות בלבד

 ."מגן לעתיד”מסכום הביטוח החודשי של הכיסוי  %01 - ‘אפשרות א
 לעתיד".מגן ”מסכום הביטוח החודשי של הכיסוי  %01 - ‘אפשרות ב

 .“מגן לעתיד”מסכום הביטוח החודשי של הכיסוי  %01 - ‘פשרות גא
 .הפרמיה בפוליסה הינה פרמיה משתנה אחת פרמיית הביטוח

אופן 
 תשלום

התשלום יגבה בפועל בהתאם לתאריך חיוב  –בכרטיס אשראי  וםאמצעי תשל
 מול חברת האשראי. האשראי של המבוטח

 התשלום יגבה בפועל מחשבון הבנק בכל עשירי בחודש. –בהוראת קבע 

 *סכום הביטוח ופרטי הפרמיה יועבר אליך ע"י סוכן הביטוח.

 
 ל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאיםכ

 
 

 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
למועמד לביטוח את סכום בנוסף לכל הפרטים המהותיים אודות הכיסוי/יים הנרכשים למועמד, יש להעביר 

 יית הביטוח.מפרהביטוח הנרכש וגובה 


