
                         

  127נספח לגלוי נאות  

 )גמל( (בלבד )שחרורפלוס  שלב
 

 הנושא התנאים

 כללי  הביטוחי הכיסוי פרק שם. 1 )בלבד שחרור)בפרמיה משתנה פלוס  שלב

לרבות מתשלום עלות הכיסוי הביטוחי בגין נספח זה שחרור מהתשלומים השוטפים 
 נכות הגורמת אובדן מוחלט של כושר העבודה.  במקרה של 

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

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

 .ויושעליהם הצהיר בהצעה או בהודעת השינ

לעיל, נבצר ממנו לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים  1בעקבות האמור בס"ק  .2
 התחלת בזמן תעסוקה למבוטחלנסיוני, להשכלתו ולהכשרתו. אם לא הייתה 

 פגיעה או מחלה עקב אם ,לעבודה מוחלט כשיר כבלתי ייחשב ,הכושר אי
 כל  השחרור מהתשלומים השוטפים יימשך . לבית מרותק המבוטח יהיה בגופו

 ..הביטוח תקופת תוםעד ל לכל היותרו עבודה כושר באבדן המבוטח עוד

 הכיסויים. 2

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

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

 אכשרה תקופת  5.

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

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

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

 .הביטוח

 הפוליסה תנאי שינוי 8.
 הביטוח תקופת  במהלך

שינוי 
 תנאים

 הכיסוי עלותסכום  9. הביטוח פרטי בדף המפורטת הביטוחי הכיסוי עלות
 הביטוחי

עלות 
הכיסוי 
 הביטוח

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

 הכיסוי עלות . מבנה10 
  הביטוחי

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

 01.00.2012 לפני לא אך ,שנים 3 ל אחת
. שינוי עלות הכיסוי הביטוחי 11

 במהלך תקופת הביטוח

1 .ובהתאם להסדר התחיקתי לחברה בכתב בהודעה עת בכל  ביטול תנאי המבוטח ידי-על ביטול.2

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

 החברה ידי-על ביטול .13

 רפואי מצב בגין החרגה .14 הביטוח פרטי בדף מופיע הפירוט ,החרגה קיימת אם
 קיים

חריגים 
 וסייגים

 החברה לחבות סייגים.15 בתנאי הפוליסה "הגבלת חבות החברה" -סעיפי חריגים

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

כיסוי לזמן מילואים ו'או  .16
 טרור פעולת קב

אבדן  שחרור במקרה של. 17 ראה בדף פרטי הביטוח –אם קיים 
 כושר עבודה חלקי

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

 מהיום השני של ההשתלה – השתלה . 3  

 המתנה תקופת קיצור 21.

 



                         

 

 

 

 

 המלאים הפוליסה לתנאי כפוף לעיל האמור כל
 

 

 

 

 :מועמד לביטוחתשומת 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 


