
                         

 הרחבה לביטוח אובדן כושר עבודה -: נספח פרנצ'יזה 407נספח  -גלוי נאות 
 

 הנושא התנאים

 כללי  הנספח שם. 1 פרנצ'יזה

במקרה בו מצורף נספח זה לפרק כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה  .א
הכולל פיצוי חודשי ושחרור מחובת תשלום התשלום השוטף לפוליסה, 

ובדן מוחלט של כושר העבודה לתקופה הרי שבמקרה בו היה המבוטח בא
בחודש הראשון  ,העולה על תקופת ההמתנה, תשלם החברה למבוטח

 ,והשני שלאחר תקופת ההמתנה, פיצוי חודשי כפול וכן תחזיר למשלם
בחודש הראשון והשני שלאחר תקופת ההמתנה, את התשלום השוטף 

 .ששולם לפוליסה בחודשים השני והשלישי של תקופת ההמתנה

רה בו מצורף נספח זה לפרק כיסוי ביטוחי לשחרור מחובת תשלום מקב .ב
התשלום השוטף הרי שבמקרה בו היה המבוטח באובדן מוחלט של כושר 
העבודה לתקופה העולה על תקופת ההמתנה, תחזיר החברה למשלם, 
בחודש הראשון והשני שלאחר תקופת ההמתנה, את התשלום השוטף 

 .והשלישי של תקופת ההמתנהששולם לפוליסה בחודשים השני 

 כאמור, שיוחזר השוטף התשלום או/ו הנוסף הפיצוי, ספק הסר למען .ג
לעיל, ישולמו אך ורק אם היה המבוטח באובדן מוחלט  'ב -ו 'א בסעיפים

של כושר העבודה במשך תקופת ההמתנה וכן נותר באובדן מוחלט של 
הנוסף ו/או  כושר העבודה, בחודשים בהם הוא מקבל את הפיצוי החודשי

 פי פרק-בחודשים בהם מקבל המשלם את החזרי התשלום השוטף על
 כיסוי ביטוחי זה.
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