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פרנצ'יזה
א .במקרה בו מצורף נספח זה לפרק כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה
הכולל פיצוי חודשי ושחרור מחובת תשלום התשלום השוטף לפוליסה,
הרי שבמקרה בו היה המבוטח באובדן מוחלט של כושר העבודה לתקופה
העולה על תקופת ההמתנה ,תשלם החברה למבוטח ,בחודש הראשון
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.
ב .במק רה בו מצורף נספח זה לפרק כיסוי ביטוחי לשחרור מחובת תשלום
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
ששולם לפוליסה בחודשים השני והשלישי של תקופת ההמתנה.
ג .למען הסר ספק ,הפיצוי הנוסף ו/או התשלום השוטף שיוחזר ,כאמור
בסעיפים א' ו -ב' לעיל ,ישולמו אך ורק אם היה המבוטח באובדן מוחלט
של כושר העבודה במשך תקופת ההמתנה וכן נותר באובדן מוחלט של
כושר העבודה ,בחודשים בהם הוא מקבל את הפיצוי החודשי הנוסף ו/או
בחודשים בהם מקבל המשלם את החזרי התשלום השוטף על-פי פרק
כיסוי ביטוחי זה.
על-פי המפורט בדף פרטי הביטוח

כמפורט בתנאי פרק הכיסוי הביטוח לאובדן כושר
עבודה ,שנרכש ע"י המבוטח ומצורף לתנאי
הפוליסה

כנ"ל וכן החריגים הנוספים לתנאי נספח זה

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים
לתשומת לב המועמד לביטוח:
חשוב להשיב תשובה מלאה וכנה על שאלות בעניין מהותי היות ויכול ותהיה השפעה לכך בעתיד על תגמולי
הביטוח.
לתשומת לב סוכן הביטוח:
בנוסף לכל הפרטים המהותיים אודות הכיסוי/יים הנרכשים למועמד ,יש להעביר למועמד לביטוח את סכום
הביטוח הנרכש וגובה פרמיית הביטוח.

