
                         

 : 44נספח  -גלוי נאות 

 הכי משלים לאובדן כושר עבודה במקרה של תאונה ו/או מחלה
 

 הנושא התנאים

 כללי  הנספח שם. 1 הכי משלים לאובדן כושר עבודה

פיצוי חודשי ושחרור מתשלום פרמיות במקרה של נכות הגורמת אובדן מוחלט 
 .של כושר עבודה

 
תאונה, שאירעה בתקופת הביטוח, ישולם הפיצוי אם כתוצאה מ לעניין תאונה

נשלל מהמבוטח לחלוטין הכושר להמשיך במקצוע או בעיסוק שבו עסק 
לאי  8-עד אותה תאונה בגין התקופה שתחילתה ביום ה (כמפורט בהצעה)

 3הכושר וכל עוד נמשך אי הכושר המוחלט לעבודה, אך לכל המאוחר עד לתום 
ה כתוצאה לעבוד המוחלט ושרהכ שאי בתנאי זאת כל .חודשים מיום התאונה

 .ימים ברציפות 33 –מתאונה זו נמשך לא פחות מ 
 

ישולם הפיצוי אם כתוצאה ממחלה בה חלה המבוטח בתקופת  לעניין מחלה
הביטוח נשלל ממנו לחלוטין הכושר להמשיך במקצוע או בעיסוק שבו עסק 

לאי  41 –עד אותה מחלה, בגין התקופה שתחילתה ביום ה  (כמפורט בהצעה)
הכושר וכל עוד נמשך אי הכושר המוחלט אך לכל המאוחר עד לתום שלושה 
חודשים מיום תחילתה וכל זאת בתנאי שהמחלה ואי הכושר המוחלט לעבודה 

 .ימים ברציפות 33 –כתוצאה ממחלה זו נמשך לא פחות מ 

 הכיסויים. 2

 הביטוח תקופת משך   3. הביטוח פרטי בדף המפורט פי-על
 אוטומטי לחידוש תנאים  4. אין
 אכשרה תקופת  5. אין
 המתנה תקופת  6. ימים 03

 עצמית השתתפות  7. אין
אפשר לשנות תנאים רק אם החליף המבוטח את מקצועו, את עיסוקו או את 

 תחביבו
  במהלך הפוליסה תנאי שינוי 8.

 הביטוח תקופת

שינוי 
 תנאים

עלות  הביטוחי הכיסוי עלותסכום  9. הביטוחלות הכיסוי הביטוחי מפורטת בדף פרטי ע
הכיסוי 
 הביטוח

  הביטוחי הכיסוי עלות . מבנה10  תעריף עלות הכיסוי הביטוח קבוע במהלך תקופת הביטוח

בכפוף לאישור המפקח על הביטוח זכאית החברה לשנות את עלות הכיסוי 
 32.93.3.. שנים, אך לא לפני 3הביטוחי אחת ל 

. שינוי עלות הכיסוי הביטוחי 11
 במהלך תקופת הביטוח

1 ףהתשלום השוט בגין החזר אין .בכל עת בהודעה בכתב לחברה  ביטול תנאי המבוטח ידי-על ביטול.2

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

 החברה ידי-על ביטול .13

חריגים  קיים רפואי מצב בגין החרגה .14 ימת החרגה, הפירוט מופיע בדף פרטי הביטוחאם קי
 החברה לחבות סייגים.15 הגבלת חבות החברה בתנאי הפוליסה –סעיפי חריגים  וסייגים

י “אין, כמפורט בסעיפי החריגים בתנאי פרק אובדן כושר עבודה שנרכש ע
 המבוטח ומצורף לתנאי הפוליסה

  

 קבאו /סוי לזמן מילואים וכי .16
 טרור פעולת

 התשלום .כל עוד משולם פיצוי חודשי, תשוחרר הפוליסה מהתשלום השוטף
 ר יהיה באופן יחסי לגובה הפיצוי החודשי שישולםשישוחר השוטף

 מהתשלום השוטףשחרור . 17

 %57סכום הפיצוי החודשי, כולל חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, לא יעלה על 
 .תכרותמההש

 . קיזוז השתתפות עצמית18

 המתנה תקופת קיצור 19. אין

 המלאים הפוליסה לתנאי כפוף לעיל האמור כל
 

 

 

 

 מועמד לביטוח:תשומת לב הל
על תגמולי תיד בעלהשיב 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 


