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 שלב פלוס )פיצוי ושחרור(
)גמל( 

)נספח 720(
- גילוי נאות -

התנאיםהנושא

שלב– בפרמיה משתנה )פיצוי ושחרור(1.  שם פרק הכיסוי הביטוחיא. כללי

פיצוי חודשי ושחרור מהתשלומים השוטפים לפוליסה לרבות 2.  הכיסויים
מתשלום עלות הכיסוי הביטוחי בגין נספח זה במקרה של נכות 

הגורמת אבדן מוחלט של כושר העבודה.
הגדרת אבדן כושר העבודה של המבוטח –

המבוטח ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה אם נתמלאו כל 
התנאים שלהלן:

עקב מחלה או תאונה, נשלל ממנו בשיעור של 75%     .1  
לפחות הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע במקצוע או 

בעיסוק עליהם הצהיר בהצעה או בהודעת השינוי.
בעקבות האמור בס”ק 1 לעיל, נבצר ממנו לעסוק    .2  

בעיסוק סביר אחר המתאים לנסיונו, להשכלתו 
ולהכשרתו.

אם לא הייתה למבוטח תעסוקה בזמן התחלת אי הכושר, 
ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה, אם עקב מחלה או פגיעה 

בגופו יהיה המבוטח מרותק לבית. הפיצוי החודשי ישולם כל 
עוד המבוטח באבדן כושר עבודה ולכל היותר עד לתום תקופת 

הביטוח.

על-פי המפורט בדף פרטי הביטוח3.  משך תקופת הביטוח

אין4.  תנאים לחידוש אוטומטי

אין תקופת אכשרה למעט במקרה של אבדן כושר עבודה 5.  תקופת אכשרה
בתקופת הריון - במקרה זה תקופת האכשרה היא 9 חודשים 

ולמעט במקרה של השתלה - במקרה זה תקופת האכשרה היא 
בת 30 ימים.

על-פי המפורט בדף פרטי הביטוח6.  תקופת המתנה

אין7.  השתתפות עצמית

הפיצוי החודשי יהיה צמוד למדד החל מהתשלום החודשי 8. הצמדת הפיצוי החודשי
הראשון ולמשך שנתיים ממועד תום תקופת ההמתנה )אם זכאי 

המבוטח לתשלום במשך תקופה זו(.
החל ממועד תשלום הפיצוי החודשי ה–25 ישתנה סכום הפיצוי 

החודשי מדי חודש בחודשו לעומת התשלום של החודש הקודם, 
על פי התשואה במסלול ההשקעה ברירת מחדל )מסלול 

השקעה “מסלולית כללית”( בניכוי הריבית התחשיבית של 2.5%  
על פיה חושב סכום הפיצוי החודשי.

האמור לעיל יחול גם לעניין חזרה חלקית לעבודה בהתאמות 
הנדרשות.
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כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים

התנאיםהנושא

ב. שינוי 
תנאים

9. שינוי תנאי הפוליסה במהלך 
תקופת הביטוח

במקרה של שינוי מקצוע של המבוטח למסוכן יותר, תהיה רשאית 
או  הביטוחי  הכיסוי  עלות  לענין  חדשים  תנאים  לקבוע  החברה 
נמסרה  לא  הנספח.  פי  על  הביטוח  סכום  הקטנת  באמצעות 
הודעה כאמור או לא שולמה עלות הכיסוי הביטוחי המתאימה כפי 
שנקבעה על ידי החברה, תקטן חבות החברה באופן יחסי בכפוף 

להוראות חוק חוזה הביטוח.

ג. עלות 
הכיסוי 

הביטוחי

עלות הכיסוי הביטוחי המפורטת בדף פרטי הביטוח.10. עלות הכיסוי הביטוחי

עלות הכיסוי הביטוחי משתנה כל שנה, בחודש ההולדת של 11. מבנה עלות הכיסוי הביטוחי
המבוטח בהתאם לטבלת התעריפים המפורטים בדף פרטי 

הביטוח.

12. שינוי עלות הכיסוי הביטוחי   
במהלך תקופת הביטוח

בכפוף לאישור המפקח על הביטוח זכאית החברה לשנות את 
עלות הכיסוי הביטוחי אחת ל-3 שנים, אך לא לפני 1.7.2018

ד. תנאי 
    ביטול

בכל עת בהודעה בכתב לחברה ובהתאם להוראות ההסדר 13. ביטול על-ידי המבוטח
התחיקתי. 

אם לא שולמו התשלומים השוטפים במועדן, תהיה החברה 14. ביטול על-ידי החברה
זכאית לבטל את הפוליסה בכפוף להוראות החוק.

ה. 
חריגים 
וסייגים

אם קיימת החרגה, הפירוט מופיע בדף פרטי הביטוח.15. החרגה בגין מצב רפואי קיים

סעיפי חריגים – “הגבלת חבות החברה” בתנאי הפוליסה16. סייגים לחבות החברה

17. כיסוי לזמן המילואים ו/או 
      עקב פעולת טרור

יש כיסוי לזמן מילואים ו/או לטרור בכפוף לסעיפי החריגים 
ב”הגבלת חבות החברה” בתנאי הפוליסה.

18. פיצוי על אובדן 
      כושר עבודה  חלקי

אם קיים – ראה בדף פרטי הביטוח.

19. שחרור מהתשלום השוטף 
ומעלות הכיסוי הביטוחי

כל עוד משולם פיצוי חודשי, תשוחרר הפוליסה אליה מצורף 
נספח זה מחובת התשלום השוטף אליה. וכן ישוחרר נספח זה 

מחובת תשלום עלות הכיסוי הביטוחי בגינו. התשלום השוטף 
הכולל את עלות הכיסוי הביטוחי שישוחרר יהיה באופן יחסי 

לגובה הפיצוי החודשי שישולם.

20. קיזוז או השתתפות בתשלומי 
הביטוח

סכום הפיצוי החודשי, כולל הפיצוי המתקבל מחברות ביטוח 
ומקרנות פנסיה אחרות, לא יעלה על 75% מהשכר המבוטח. 
למרות האמור, מפיצוי המתקבל לפי סעיף 4.5 לפרק הכיסוי 

הביטוחי לא יבוצע קיזוז.

בכפוף למגבלות ולסייגים בתנאי הפוליסה תקוצר תקופת 21. קיצור תקופת המתנה
ההמתנה במקרים האלה:

תרומת איברים – מהיום השני של אבדן כושר העבודה. 1
אשפוז – מהיום השמיני לאשפוז. 2
השתלה – מהיום השני של ההשתלה. 3

בכפוף למגבלות ולסייגים בתנאי הפוליסה ישולם, נוסף על 22. תשלומים נוספים
הפיצוי החודשי, פיצוי בגין אובדן כושר העבודה שכתוצאה ממנו 

הפך המבוטח לסיעודי.
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פרק הכיסוי הביטוחי 
שלב פלוס בפרמיה משתנה )פיצוי ושחרור(

)נספח 720(

כיסוי ביטוחי לתשלום פיצוי חודשי ולשחרור מהחובה לשלם את התשלום השוטף לפוליסה אליה מצורף נספח זה 
לרבות שחרור מחובת תשלום עלות הכיסוי הביטוחי בגין נספח זה במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה 

פרק ראשון – תנאים כלליים

להצעה,  ובהתאם  הביטוח,  פרטי  בדף  כמפורט  הביטוחי,  הכיסוי  עלות  תשלום  תמורת  כי  בזה  ומוסכם  מוצהר 
להצהרות ולהודעות אותן מסר המבוטח לחברה, המהוות חלק בלתי נפרד מפרק כיסוי ביטוחי זה, ובכפוף לתנאים, 
להוראות ולחריגים הקבועים בתנאי פרק כיסוי ביטוחי זה, מתחייבת החברה לשלם למבוטח פיצוי חודשי בגובה 
הפיצוי החודשי על פי פרק כיסוי ביטוחי זה, הנקוב בדף פרטי הביטוח ולשחרר את המשלם מהחובה לשלם את 
התשלום השוטף לפוליסה אליה מצורף נספח זה, לרבות מחובת תשלום עלות הכיסוי הביטוחי בגין נספח זה, 

במקרה של אבדן מוחלט של כושר העבודה של המבוטח והכל בכפוף לאמור להלן.

הגדרות:  .1

בפרק כיסוי ביטוחי זה יהיו למונחים ולמילים המשמעות שלהלן:  

אבדן מוחלט של כושר העבודה, שנגרם למבוטח במהלך תקופת הביטוח על פי  מקרה הביטוח -    
כיסוי ביטוחי זה. 

משלם התשלום השוטף לפוליסה ועלות הכיסוי הביטוחי בגין נספח זה, כולו או  המשלם -      
הכיסוי  עלות  תשלום  חובת  או  השוטף  התשלום  שחובת  ככל  כי  מובהר  חלקו. 
הביטוחי מתחלקת בין כמה משלמים, יחשב כל אחד מהמשלמים כמשלם נפרד.

חוק גיל פרישה, התשס"ד- 2004. חוק גיל פרישה -    

בפרק   2 בסעיף  כאמור  זה  הביטוחי  כיסוי  פרק  בגין  המשולמים  הביטוח  דמי  עלות הכיסוי הביטוחי -   
הראשון להלן.

חוזה הביטוח אליו מצורף פרק כיסוי ביטוחי זה. פוליסה -       

התשלום החודשי הנקוב בדף פרטי הביטוח, והכל בכפוף להגדרות הקבועות  פיצוי חודשי -     
בתנאי פרק הכיסוי הביטוחי שלהלן, אותו תשלם החברה למבוטח בקרות מקרה 

הביטוח על-פי פרק כיסוי ביטוחי זה.

שחרור המשלם מחובת תשלום התשלום השוטף לפוליסה לרבות עלות הכיסוי  שחרור מתשלום -     
הביטוחי בגין נספח זה.

השכר שעל-פיו משולמת עלות הכיסוי הביטוחי בביטוח אובדן כושר עבודה בו  שכר מבוטח -      
עלות הכיסוי הביטוחי צמודה לשכר.

וגרם  הביטוח  תקופת  במשך  שקרה  צפוי  ובלתי  אלים  פתאומי,  חיצוני,  אירוע  תאונה -       
במישרין ובלי קשר לגורמים אחרים, לפגיעה פיזית בגוף המבוטח, ומהווה בלא 
תלות בכל סיבה אחרת את הסיבה היחידה הישירה והמיידית למקרה הביטוח. 

להסרת ספק מובהר בזה כי פגיעה כתוצאה ממחלה או כתוצאה מצטברת של        
או  מילולית  אלימות  מהשפעת  כתוצאה  או  )מיקרו-טראומה(  זעירות  פגיעות 
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כתוצאה מפגיעה פסיכולוגית או אמוציונלית, אינה בגדר תאונה.
כיסוי  פרק  של  הביטוח  התחלת  כתאריך  הביטוח  פרטי  בדף  הרשום  התאריך  תאריך תחילת הביטוח –   

ביטוחי זה.

הפיצוי החודשי והשחרור מתשלום להם זכאי המבוטח/המשלם, לפי הענין על  תגמולי ביטוח -    
פי נספח זה בקרות מקרה הביטוח והכל בהתאם ובכפוף להוראות נספח זה.

התאריך הרשום בדף פרטי הביטוח כתאריך תום תקופת הביטוח של פרק כיסוי  תום תקופת הביטוח -   
ביטוחי זה ואשר לא יחול קודם למועד הגיעו של המבוטח לגיל פרישה מוקדמת 
או לאחר הגיעו של המבוטח לגיל פרישה חובה, כהגדרת מונחים אלה בחוק גיל 

פרישה.

תקופה אשר משכה נקוב בפרק כיסוי ביטוחי זה, שתחילתה בתאריך תחילת  תקופת אכשרה -    
אחראית  החברה  תהיה  לא  זו  בתקופה  זה.  ביטוחי  כיסוי  פרק  של  הביטוח 
בגין  זה  ביטוחי  כיסוי  בפרק  השני  לפרק  ו-4.6   4.3 סעיפים  על-פי  לתשלום 
מקרה ביטוח אשר אירע בתקופה זו. מקרה ביטוח על פי הסעיפים הנ"ל, שאירע 
בתקופת האכשרה דינו כמקרה ביטוח שאירע לפני תחילת הביטוח על-פי פרק 

כיסוי ביטוחי זה.

המתנה  כתקופת  הביטוח  פרטי  בדף  נקוב  משכה  אשר  רצופה  זמן  תקופת  תקופת המתנה -    
ותחילתה ביום קרות מקרה הביטוח. בגין תקופה זו לא תשלם החברה תגמולי 

ביטוח.

תקופת תשלום   
משך הזמן המרבי בו תשלם החברה למבוטח תגמולי ביטוח, על-פי תנאי פרק  הפיצוי החודשי-    
מקרה  קרות  לאחר  ההמתנה  תקופת  בתום  תחילתה  ואשר  זה  ביטוחי  כיסוי 
ביטוח וכל עוד המבוטח נמצא באובדן מוחלט של כושר העבודה, ולכל היותר 

עד לתום תקופת הביטוח. 

דמי הביטוח השוטפים המשולמים לפוליסה. תשלום שוטף -   

זה  בפרק  מונחים  הפוליסה.  של  הכלליים  בתנאים  הקבועות  להגדרות  בנוסף  הינן  זה  בפרק  הגדרות   
שההגדרות שלהם אינן מופיעות בסעיף זה תקבע הגדרתם על פי ההגדרות שבפוליסה.

עלות הכיסוי הביטוח ודרך תשלומה   .2

של  גילו  על-פי  ותיקבע  הביטוח  פרטי  בדף  כנקוב  הינה  זה  ביטוחי  כיסוי  פרק  בגין  הביטוחי  הכיסוי  עלות   
המבוטח ומצבו הרפואי בתאריך תחילת הביטוח. עלות הכיסוי הביטוחי תשתנה בכל שנה, בחודש ההולדת 

של המבוטח בהתאם לטבלת התעריפים המצורפת לדף פרטי הביטוח.

שינוי עלות הכיסוי הביטוחי  .3

החברה תהיה זכאית לשנות את לוח שיעורי עלות הכיסוי הביטוחי לפרק כיסוי ביטוחי זה לכלל המבוטחים    3.1  
אחת לשלוש שנים, אך לא לפני 1.7.2018, וזאת בתנאי שהממונה אישר את השינוי כאמור. אי-מימוש 

הזכות האמורה בשנת ביטוח מסוימת לא יגרע מזכות החברה לממשה לאחר מכן.

60 ימים לאחר שהודיעה החברה בכתב על-כך  ייכנס לתוקף  שינוי עלות הכיסוי הביטוחי כאמור לעיל    3.2  
למבוטח ו/או למשלם. המשלם יהיה חייב בתשלום עלות הכיסוי הביטוחי בעקבות השינוי האמור. 

למען הסר ספק, שינוי עלות הכיסוי הביטוחי על-פי סעיף זה הוא נוסף על שינוי עלות הכיסוי הביטוחי    3.3  
על-פי סעיף 2 לעיל.
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תנאי הצמדה    .4

הגדרות:   4.1  

למונחים הבאים ולמילים הבאות תהיה המשמעות שלהלן:   

המדד שפורסם באחרונה לפני תאריך תחילת הביטוח הרשום בדף פרטי  א. המדד היסודי-     
הביטוח, מותאם למדד הבסיס )100 נקודות( חודש ינואר 1959 מחולק באלף.

המדד שפורסם באחרונה לפני יום התשלום, מותאם לבסיס הנ"ל. ב. המדד הקובע-     

עלות הכיסוי הביטוחי תהיה צמודה למדד או לשכר המבוטח, כמפורט בדף פרטי הביטוח.  4.2  

כל הסכומים האחרים הקבועים בפרק כיסוי ביטוחי זה יהיו צמודים לפי שעור עליית המדד הקובע ביום   4.3  
ביצוע התשלום בפועל לעומת המדד היסודי, סכום הפיצוי החודשי יהיה צמוד בהתאם להוראות סעיף 

3 לפרק השני להלן.

חריגים – הגבלת חבות החברה  .5

החברה לא תהיה אחראית ולא תשלם על-פי פרק כיסוי ביטוחי זה פיצויים חודשיים בגין מקרה ביטוח כולו או   
מקצתו וכל תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין או הנובעת מ-: 

ניסיון להתאבדות או חבלה עצמית במתכוון או סיכון עצמי במתכוון )למעט ניסיון להציל חיי אדם( בין אם    5.1  
המבוטח שפוי ובין אם לאו.

שכרות או שימוש בסמים )למעט שימוש בסמים על-פי הוראת רופא(.   5.2  

השתתפות המבוטח בביצוע מעשה פלילי.   5.3  

פעולות מלחמה של כוחות מזוינים של מדינה אחרת ושל צה"ל בין שהוכרז מצב מלחמה ובין אם לאו.   5.4  

פעולות מלחמה או פעולות צבאיות או מעין צבאיות עוינות של כוחות סדירים או בלתי סדירים או ארגונים    5.5  
מזויינים אחרים, שאינם שייכים למדינה ריבונית וכן פעולות, כאמור, של צבא הגנה לישראל, כנגד כוחות 
או ארגונים כאלה, באם נמשכו פעולות אלו יותר מ-48 שעות רצופות. במקרים בהם הפעולות האמורות 

נמשכו יותר מ-48 שעות רצופות, לא יכוסו גם פגיעות, שאירעו במהלך 48 השעות הראשונות.

פגיעות  גם  יכוסו  לא  זה  במקרה  ברציפות.  שעות  מ-48  יותר  שנמשכה  המונית,  אזרחית  התקוממות    5.6  
שאירעו במהלך 48 השעות הראשונות.

פגיעה בנשק לא קונבנציונלי )כגון אטומי, כימי, ביולוגי( או מטילים בליסטיים קונבנציונליים, וזאת על-אף    5.7  
האמור בסעיפים קטנים 5.5 ו- 5.6 לעיל.

במקרה והמבוטח איבד את כושר העבודה עקב המקרים המפורטים בסעיפים 5.4, 5.5 ו- 5.6 לעיל, שבהם    
יהיה זכאי לפיצוי לפי פרק כיסוי ביטוחי זה, תשלם החברה למבוטח, לאחר תום תקופת ההמתנה, את 
ויתר על  סכום הפיצוי החודשי בניכוי כל תשלום המגיע למבוטח מגורם ממשלתי על-פי חוק, אף אם 

זכותו לקבלת הפיצוי מגורם זה.

מותנה בזאת כי הפיצוי החודשי שתשלם החברה בגין סעיפים 5.4, 5.5 ו- 5.6 לעיל, בצירוף גובה התשלום    `
השוטף שמהחובה לשלמו שוחרר המשלם, לא יעלה על-סך של 19,905 ₪ )לפי המדד הידוע ב-15 במאי 

 .)2013
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טיסת המבוטח בכלי-טיס אזרחי כלשהו, פרט לטיסת המבוטח כנוסע בכלי - טיס אזרחי בעל רשיון טיס   5.8  
מתאים להובלת נוסעים שהוצא על-ידי שלטונות  מוסמכים.

וריאציה שלהן –  ו/או מחלה או תסמונת דומה שהיא מוטציה או   )AIDS( מחלת הכשל החיסוני הנרכש    5.9  
הידועה היום או שתתגלה או תאובחן בעתיד, יהיה שמה אשר יהיה, למעט אם נדבק עקב טיפול רפואי 

שניתן למבוטח על-ידי הרשויות המוסמכות בישראל.

הגבלת חבות החברה מחוץ לגבולות ישראל  6

שהה המבוטח מחוץ לגבולות ישראל בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, תהיה חבות החברה ע"פ    6.1  
פרק כיסוי ביטוחי זה, בעת השהות מחוץ לגבולות ישראל מוגבלת ל-90 ימים בלבד בכל שהייה מחוץ 

לגבולות ישראל, אלא אם הסכימה החברה מראש ובכתב לקבל אחריות בהיקף שונה.

חזר המבוטח לישראל יימשכו התשלומים ע"פ פרק כיסוי ביטוחי זה כל עוד הוא זכאי לכך על-פי תנאי    6.2  
פרק כיסוי ביטוחי זה.

ביטול פרק הכיסוי הביטוחי   .7

המבוטח רשאי לבטל את פרק כיסוי ביטוחי זה בהודעה בכתב לחברה בכל עת והביטול יכנס לתוקפו בתום   
החודש שבו התקבלה הודעת הביטול על-ידי החברה והכל בכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח. 

תוקף פרק כיסוי ביטוחי זה יפקע בקרות אחד או יותר מן המקרים שלהלן, הקודם מביניהם:   7.1  

מות המבוטח. א.    

תום תקופת הביטוח על פי פרק זה.  ב.    

ביטול הפוליסה או תשלום ערך הפדיון המלא של הפוליסה או כאשר הפכה הפוליסה למוקפאת  ג.    
והמבוטח בחר שלא להמשיך בכיסוי הביטוחי לריסק זמני, זאת בכפוף לתנאי הפוליסה אליה צורף 
בלא  הקפאה  או  מלא  פדיון  של  במקרה  החברה  חבות  סיום  מועד  לענין  זה,  ביטוחי  כיסוי  פרק 

המשך הכיסויים הביטוחיים.

שינוי מקצוע, עיסוק או תחביב   .8

המקצוע, העיסוק והתחביבים של המבוטח כמפורט בהצעה לביטוח משמשים יסוד לביטוח זה. על המבוטח   
להודיע לחברה על כל שינוי כאמור.

יחסי אם בדרך קביעת תנאים  באופן  יותר, תוקטן חבות החברה  אם המבוטח שינה מקצועו למסוכן   8.1  
חדשים לענין עלות הכיסוי הביטוחי הדרושה לשם שמירת סכום תגמולי הביטוח או באמצעות הקטנת 

סכום הביטוח על פי הנספח.

לא נמסרה הודעה כאמור או לא שולמה עלות הכיסוי הביטוחי המתאימה כפי שנקבעה על ידי החברה,   8.2  
תקטן חבות החברה באופן יחסי בכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח.

אם שינה המבוטח את מקצועו למסוכן פחות משהיה בעת עשיית הביטוח, יהיה זכאי המשלם להחזר   8.3  
עלות כיסוי ביטוחי ממועד השינוי או ההודעה על השינוי או מעת שנודע למבטח על השינוי, לפי המאוחר 

והכל בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. 
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מצב רפואי קודם  .9

הגדרות:   9.1  

לביטוח,  הצטרפותו  מועד  לפני  במבוטח  שאובחנו  רפואיות  נסיבות  מערכת  מצב רפואי קודם -     
לרבות בשל מחלה או תאונה; לעניין זה, "אובחנו במבוטח" – בדרך של אבחנה 
בששת  שהתקיים  מתועד  רפואי  אבחון  של  בתהליך  או  מתועדת,  רפואית 

החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח.

סייג בשל    
סייג כללי בפוליסה הפוטר את החברה מחבותה או המפחית את חבות החברה  מצב רפואי קודם -     
או את היקף הכיסוי, בשל מקרה ביטוח אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל 

של מצב רפואי קודם, ואשר אירע למבוטח בתקופה שבה חל הסייג.

תוקף סייג בשל מצב רפואי קודם -   9.2  

סייג בשל מצב רפואי קודם, לעניין המבוטח שגילו במועד תאריך תחילת הביטוח הוא:    

9.2.1  פחות מ- 65 שנים – יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתאריך תחילת הביטוח.   

9.2.2  65 שנים או יותר – יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתאריך תחילת הביטוח.    

סייג בשל מצב רפואי מסוים למבוטח מסוים -    9.3  

על אף האמור בסעיף 9.2 לעיל, סייג לחבות החברה או להיקף הכיסוי בשל מצב  רפואי מסוים שפורט    
בדף פרטי הביטוח לגבי מבוטח מסוים, יהיה תקף לתקופה  שצוינה בדף פרטי הביטוח לצד אותו מצב 

רפואי מסוים.

אי תחולת סייג בשל מצב רפואי קודם -   9.4  

סייג בשל מצב רפואי קודם לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע לחברה על מצב בריאותו הקודם, והחברה    
לא סייגה במפורש בדף פרטי הביטוח את המצב הרפואי המסוים הנזכר בהודעת המבוטח.

השבת עלות הכיסוי הביטוחי -    9.5  

פטורה החברה מחבותה בשל ההוראות המפורטות בסעיף 9.2 לעיל ונדחתה תביעת המבוטח, ומבטח    
סביר לא היה מתקשר באותו חוזה ביטוח, אף בעלות כיסוי ביטוחי גבוהה יותר, אילו ידע במועד כריתת 
חוזה הביטוח את מצבו הרפואי הקודם של המבוטח, תחזיר החברה למשלם את עלות הכיסוי הביטוחי 
ששילם בעד פרק הזמן עד ביטול חוזה הביטוח, בניכוי החלק היחסי של עלות הכיסוי הביטוחי בעבור 

כיסוי ביטוחי שבשלו שולמו למבוטח תגמולי ביטוח: על עלות הכיסוי הביטוחי יתווספו הפרשי הצמדה.
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פרק שני – אובדן מוחלט של כושר העבודה

הגדרת אובדן מוחלט של כושר העבודה   .1

המבוטח ייחשב כמי שאיבד באופן מוחלט את כושר עבודתו אם נתמלאו כל התנאים שלהלן:  
עקב מחלה או תאונה, נשלל ממנו בשיעור של 75% לפחות הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע במקצוע    1.1  

או בעיסוק עליהם הצהיר בהצעה, או הודיע על-פי סעיף 8 לפרק הראשון.

בעקבות האמור בסעיף 1.1 לעיל, נבצר ממנו לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, להשכלתו    1.2  
ולהכשרתו.

התנאים בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל התקיימו במשך תקופה העולה על תקופת ההמתנה, כמפורט בדף    1.3  
פרטי הביטוח.

אם לא הייתה למבוטח תעסוקה במהלך התקופה של שנים עשר החודשים שקדמו לקרות מקרה הביטוח, ייחשב 
לבית. מרותק  המבוטח  יהיה  תאונה  או  מחלה  עקב  אם  מוחלט,  באופן  עבודתו  כושר  את  שאיבד  כמי   המבטח 

חישוב הפיצוי החודשי המבוטח  .2

במקרה בו התשלום השוטף יהיה צמוד למדד, הפיצוי החודשי יהיה כנקוב בדף פרטי הביטוח והוא   2.1  
ישולם בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף 3.1 להלן. 

ביטוחי  כיסוי  בפרק  החודשי  הפיצוי  המבוטח,  השכר  על-פי  ישולם  השוטף  התשלום  בו  במקרה   2.2  
הביטוח.  פרטי  בדף  כמצוין  לפוליסה  השוטפים  התשלומים  שולמו  שלפיו  מהשכר  שעור  יהיה   זה 
במקרה וסכום הפיצוי החודשי שלפיו שולמה עלות הכיסוי הביטוחי לפרק כיסוי ביטוחי זה יגדל ריאלית 
בשיעור של יותר מ-10% לעומת הגבוה מבין הפיצוי החודשי שאושר על-ידי החברה או ממוצע הפיצויים 
החודשיים צמודים למדד בשנת הביטוח שקדמה לגידול, יוגבל הגידול בפיצוי החודשי המבוטח לשיעור 
גידול של 10% כאמור, אלא אם אישרה החברה פיצוי חודשי גבוה יותר כאמור בסעיף "הגדלת סכום 

הביטוח" שבפרק הכיסוי הביטוחי בפוליסה.

הצמדת הפיצוי החודשי   .3

במקרה בו התשלום השוטף יהיה צמוד למדד, יהיה הפיצוי החודשי הראשון הנקוב בדף פרטי הביטוח   3.1  
צמוד למדד מתאריך המדד היסודי ועד למדד הידוע במועד תשלום הפיצוי החודשי הראשון.

במקרה בו התשלום השוטף ישולם על-פי השכר המבוטח, הפיצוי החודשי הראשון יהיה הממוצע של   3.2  
)או מתחילת הביטוח אם חלפו פחות   הפיצוי החודשי ב-12 החודשים שקדמו לקרות מקרה הביטוח 
הגבוה  לפי  ששולם,  האחרון  השוטף  התשלום  לפי  החודשי  הפיצוי  או  למדד  צמוד  חודשים(,  מ-12 
מביניהם. לעניין חישוב הממוצע כאמור, שכר החודשי יהיה צמוד למדד מיום תשלום התשלום השוטף 

בגינו ועד לתום תקופת ההמתנה.

הפיצוי החודשי יהיה צמוד למדד החל מהתשלום החודשי הראשון ולמשך שנתיים ממועד תום תקופת   3.3  
ההמתנה )אם זכאי המבוטח לתשלום במשך תקופה זו(.

לעומת  חודש בחודשו,  מדי  הפיצוי החודשי  סכום  ישתנה  ה-25  החודשי  הפיצוי  תשלום  ממועד  החל   3.4  
השקעה  )מסלול  מחדל  ברירת  ההשקעה  במסלול  התשואה  פי  על  הקודם,  החודש  של  התשלום 

"מסלולית כללית"(, בניכוי ריבית תחשיבית של 2.5% על-פיה חושב סכום הפיצוי החודשי. 

האמור לעיל יחול גם לעניין חזרה חלקית לעבודה בהתאמות הנדרשות.   3.5  
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התחייבות החברה  .4

במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה   4.1  

תגמולי ביטוח ישולמו למבוטח על-פי תנאי פרק כיסוי ביטוחי זה, החל מתום תקופת ההמתנה שלאחר    
קרות מקרה הביטוח וכל עוד המבוטח נמצא באובדן מוחלט של כושר העבודה, אך לא יותר מתקופת 

תשלום הפיצוי החודשי.

שלאחריה.  החודש  התחלת  עד  ההמתנה  תקופת  מתום  יחסי  באופן  יחושב  הראשון  החודשי  הפיצוי    
הפיצוי החודשי האחרון יחושב באופן יחסי לפי מספר הימים שנמשך אי הכושר באותו החודש.

מתרומת  כתוצאה  המבוטח  של  העבודה  כושר  של  מוחלט  אובדן  של  במקרה  המתנה  תקופת  קיצור   4.2  
איברים

היה המבוטח באובדן מוחלט של כושר העבודה כתוצאה מתרומת איבר מגופו לאדם אחר ותרומה זו    
בוצעה לאחר 12 חודשים לפחות מתאריך תחילת הביטוח, יהיה המבוטח זכאי לפיצוי חודשי לפי תנאי 
פרק כיסוי ביטוחי זה מהיום השני לאובדן המוחלט של כושר העבודה, בתנאי שהאובדן המוחלט של 

כושר העבודה נמשךֿ יותר מ-14 ימים.

במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה למבוטחת בהריון ולאחר הלידה   4.3  

הייתה המבוטחת באובדן מוחלט של כושר העבודה, בתקופת ההריון, תשלם החברה למבוטחת    4.3.1   
כושר  של  מוחלט  באובדן  נמצאת  היא  עוד  וכל  ההמתנה,  תקופת  מתום  החל  ביטוח,  תגמולי 

העבודה, למעט במקרים שלהלן:
4.3.1.1  המבוטחת עברה טיפולי פוריות ו/או הפריית מבחנה בקשר עם הריון זה.     

4.3.1.2  גיל המבוטחת בתחילת ההריון גבוה מגיל 40.     

הייתה המבוטחת באובדן מוחלט של כושר עבודה לאחר הלידה, תשלם החברה למבוטחת    4.3.2   
תגמולי ביטוח, למעט אם אובדן כושר העבודה נגרם מדיכאון שלאחר לידה. 

תקופת האכשרה על פי כיסוי זה תהיה 9 חודשים.   4.3.3   

קיצור תקופת המתנה כתוצאה מאשפוז במקרה אובדן מוחלט של כושר העבודה של המבוטח   4.4  
 

אם אושפז המבוטח בבית-חולים כללי, במהלכה של תקופת ההמתנה עקב קרות מקרה הביטוח,   4.4.1   
כושר  של  מוחלט  אובדן  בגין  ביטוח  לתגמולי  זכאי  יהיה  רצופים,  ימים   14 על  העולה  לתקופה 

עבודתו החל מהיום ה-8 לאשפוזו. 

למען הסר ספק, אם תקופת האשפוז תחול לאחר תום תקופת ההמתנה, לא ישולם למבוטח   4.4.2   
פיצוי נוסף בגין סעיף זה.

במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה שכתוצאה ממנו הפך המבוטח לבעל צורך סיעודי   4.5  

הגדרות:   4.5.1   

יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה ו/או לקום מכסא,  לקום ולשכב -      
כולל ביצוע פעולה זו מכסא גלגלים ו/או ממיטה.

להתלבש      
יכולתו העצמאית של המבוטח ללבוש ו/או לפשוט פריטי לבוש מכל סוג ובכלל  ולהתפשט -      

זה לחבר ו/או להרכיב חגורה רפואית ו/או גפה מלאכותית.
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יכולתו העצמאית של המבוטח להתרחץ באמבטיה, להתקלח במקלחת או בכל  להתרחץ -      
דרך מקובלת, כולל פעולת הכניסה והיציאה לאמבטיה או למקלחת.

לאכול      
כולל  )לא  אמצעי  או  דרך  בכל  גופו  את  להזין  המבוטח  של  העצמאית  יכולתו  ולשתות -       

שתייה ולא אכילה בעזרת קש(, לאחר שהמזון הוכן בעבורו והוגש  לו.

לשלוט      
ו/או פעולת השתן.  יכולתו העצמאית של המבוטח לשלוט על פעולת המעיים  על סוגרים -       
אי-שליטה על אחת  מפעולות אלה אשר משמעה למשל שימוש קבוע בסטומה 
או בקטטר בשלפוחית השתן או שימוש קבוע בחיתולים או בסופגנים למיניהם, 

ייחשבו כאי-שליטה על סוגרים.

באופן  זו  ביצוע פעולה  לנוע ממקום  למקום.  יכולתו  העצמאית של המבוטח  ניידות -      
עצמאי ובלי  עזרת הזולת, תוך היעזרות בקביים ו/או במקל ו/או בהליכון ו/או 
ביכולתו  או אלקטרוני, לא תיחשב כפגיעה  או מוטורי  כולל מכני  באביזר אחר 
העצמאית של המבוטח לנוע. אולם, ריתוק למיטה או לכסא גלגלים, ייחשב  כאי-

יכולתו של המבוטח לנוע.
 

תשישות      
האינטלקטואלית,  ביכולתו  וירידה  המבוטח  של  הקוגניטיבית  בפעילותו  פגיעה  נפש -       
וחוסר  קצר  ו/או  ארוך  לטווח  בזיכרון  ירידה  ובשיפוט,  בתובנה  ליקוי  הכוללת 
על-פי  היממה  שעות  במרבית  השגחה  הדורשים  ובזמן  במקום  התמצאות 
או  אלצהיימר  כגון:  בריאותי  במצב  שסיבתה  בתחום,  מומחה  רופא  קביעת 

בצורות דמנטיות שונות.

4.5.2       המבוטח ייחשב כבעל צורך סיעודי אם ענה על אחת מ- 2 ההגדרות האלה:   

ADL-אי-תפקוד על פי ה  4.5.2.1     

מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, 
אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי )לפחות 50% מהפעולה(, 

של לפחות 3 מתוך 6 הפעולות )להלן "הפעולות"(:
 - לקום ולשכב.

 - להתלבש ולהתפשט.
 - להתרחץ.

 - לאכול ולשתות.
 - לשלוט על סוגרים.

- ניידות.

תשישות נפש  4.5.2.2     

מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח עקב "תשישות נפש" שנקבעה על-ידי רופא       
מומחה בתחום.

היה המבוטח באובדן מוחלט של כושר העבודה וכתוצאה מכך הפך לבעל צורך סיעודי כאמור    4.5.3   
תקופת  תום  לאחר  למבוטח  החברה  תשלם  החודשי,  הפיצוי  תשלום  תקופת  במשך  לעיל 
מהפיצוי   1/3 בגובה  נוסף  חודשי  פיצוי  הביטוח  מקרה  קרות  ממועד  שנמנתה  כפי  ההמתנה 

החודשי לו הוא זכאי על-פי הפוליסה.

סכום הפיצוי הנוסף ישולם כל עוד נמשך הצורך הסיעודי של המבוטח, ולכל היותר עד לתום    4.5.4   
תקופת הביטוח.
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קיצור תקופת המתנה באובדן מוחלט של כושר העבודה במקרה של השתלה    4.6  

השתלה – כריתה כירוגית או הוצאה מגוף המבוטח של ריאה, לב, כליה, לבלב, כבד וכל שילוב   4.6.1   
או  במקומם,  אחר  אדם  של  מגופו  נלקחו  אשר  מאיבר  חלק  או  שלם  איבר  והשתלת  ביניהם, 

השתלה של מח עצמות מתורם אחר בגוף המבוטח.

ביצוע  מחייב  המבוטח  של  הבריאותי  ומצבו  העבודה  כושר  של  מוחלט  באובדן  המבוטח  היה   4.6.2   
השתלה כאמור בסעיף קטן 4.6.1 לעיל, יהיה המבוטח זכאי לפיצוי חודשי לפי תנאי הפוליסה 
מהיום השני לאובדן המוחלט של כושר העבודה, בתנאי שהאובדן המוחלט של כושר העבודה 

נמשך יותר מ-14 ימים.

תקופת אכשרה – למקרה ביטוח על-פי פרק זה תקופת אכשרה בת 30 ימים, למעט אם מקרה   4.6.3   
הביטוח ארע בתקופה זו עקב תאונה.

הגבלת סכום הפיצויים החודשיים   .5

הפיצוי החודשי שישולם למבוטח לא יעלה על 75%, ובמקרה של תשלום גם לפי סעיף 4.5 לעיל, לא    5.1  
יעלה על 100%, מהכנסתו החודשית הממוצעת המוצהרת בפועל לרשויות המס ב-12 החודשים שקדמו 

למקרה הביטוח. 

או  אחרות  ביטוח  מחברות  העבודה  כושר  של  חלקי  או  מוחלט  אובדן  בגין  לפיצוי  זכאי  המבוטח  היה    5.2  
מקרנות פנסיה או  לתגמולים מחברות ביטוח אחרות או מקרנות פנסיה, נוסף על הכיסוי הביטוחי לפי 
פרק זה, לא יעלה התשלום החודשי על-פי פרק כיסוי ביטוחי בהצטרפו לסכומים הנוספים להם זכאי 
המבוטח כאמור על 75% מהכנסתו  הממוצעת המוצהרת בפועל לרשויות המס ב-12 החודשים שקדמו 

למקרה הביטוח. מסכום פיצוי שישולם בהתאם להוראות סעיף 4.5 לעיל, לא יבוצע קיזוז. 

ההכנסה החודשית הממוצעת לצורך סעיף זה לעיל תחושב על-ידי הצמדת כל אחת מ-12 המשכורות    5.3  
הביטוח  מקרה  קרות  ביום  הידוע  למדד  המשכורת  תשלום  ביום  הידוע  מהמדד  בפועל  המוצהרות 

וחלוקת הסכום שיתקבל ב-12.

למרות האמור בסעיף זה לעיל, לא תחול ההגבלה האמורה על גובה הפיצוי החודשי, אם השינוי בסכום    5.4  
הפיצוי החודשי נגרם עקב תוצאות ההשקעות כאמור בסעיף 3.4 לפרק זה. 

אם יתברר בעת תשלום פיצוי חודשי ששולמה עלות כיסוי ביטוחי בעבור פיצויים חודשיים העולים על    5.5   
המגבלה כאמור, תחזיר החברה לחשבון המשלם את החלק היחסי של עלות הכיסוי הביטוחי ששולמה 

בעבור עודף הפיצויים החודשיים, לתקופה מירבית של 24 חודשים והכל בהתאם להסדר התחיקתי. 

שחרור מתשלום התשלום השוטף לפוליסה לרבות מחובת תשלום עלות הכיסוי הביטוחי בגין נספח זה   .6

את  לשלם  מהחובה  המשלם  ישוחרר  החודשי,  הפיצוי  תשלומי  מתבצעים  שבה  התקופה  במשך    6.1  
התשלומים השוטפים לפוליסה ואת עלות הכיסוי הביטוחי בגין פרק זה, שזמן פירעונם חל בתוך אותה 

התקופה והפוליסה ושאר פרקי הכיסוי הביטוחי בפוליסה יעמדו בתוקפם המלא.

אם ישולם פיצוי חודשי חלקי, יהיה המשלם משוחרר מהחובה לשלם התשלום השוטף ועלות הכיסוי    6.2  
הפיצויים  תשלום  תקופת  למשך  וזאת  בהשתכרותו  היחסית  לפגיעה  המתאים  היחס  באותו  הביטוחי 

החלקיים.

התשלום השוטף שישוחרר בפוליסה צמודת שכר:   6.3  

שחרור יחול אך ורק לגבי התשלום השוטף ועלות הכיסוי הביטוחי על פי פרק כיסוי ביטוחי זה. א.    



14

הממוצע  השוטף  לתשלום  בהתאם  שישוחרר  השוטף  התשלום  ייקבע  הביטוח  מקרה  בקרות  ב.    
ששולם במשך 12 החודשים שקדמו למועד מקרה הביטוח. לצורך חישוב הממוצע יתווספו לכל 
תשלום שוטף הפרשי הצמדה מהמדד הבסיסי של התשלום השוטף למדד הידוע ביום שחרור 
לגבי  אותו מדד שנקבע  יהיה  חישוב התשלום השוטף הממוצע  לצורך  הפרמיה. המדד הבסיסי 

התשלום השוטף שממנה נגזר השחרור.

חזרת כושר העבודה   .7

בתשלום  ולהמשיך  לחברה  זאת  להודיע  המשלם  או  המבוטח  חייב  למבוטח,  חזר  העבודה  כושר  אם   
התשלומים השוטפים במלואם החל בחודש שלאחר חזרת כושר העבודה של המבוטח. אם החברה שילמה 
למבוטח פיצויים בעד זמן שלאחר חזרת כושר העבודה כאמור, יהיה הוא חייב להחזיר פיצויים אלה לחברה.

ייחשב אופן תשלום התשלום השוטף  6 לעיל,  לצורך שחרור מתשלום התשלומים השוטפים על-פי סעיף   
וחובת המשך התשלומים המלאים עקב חזרת כושר העבודה של המבוטח תחול על המבוטח או  וחודשי, 

המשלם, לפי הענין למן התחלת החודש הסמוך לחודש האחרון שבעדו שולמו הפיצויים החודשיים.

אובדן כושר עבודה חוזר   .8

אם בתוך שנה מהפסקת תשלומי הפיצויים החודשיים אבד שוב באופן מוחלט או חלקי כושר עבודתו של   
המבוטח מחמת אותה מחלה או תאונה שבגללה שולמו פיצויים חודשיים קודם לכן, ופרק כיסוי ביטוחי זה 
היה עדיין בתוקפו, יראו באיבוד כושר העבודה החוזר המשך לאיבוד כושר העבודה הקודם שבגינו שולמו 
למבוטח פיצויים חודשיים. תקופת תשלום הפיצויים תתחיל מיום קרות האיבוד החוזר של כושר העבודה ולא 

תחול במקרה זה תקופת המתנה.

שיפוי בגין סיוע והתאמה ו/או שיקום מקצועי למבוטח באובדן כושר עבודה מוחלט   .9

סיוע והתאמה  9.1  

היה המבוטח באובדן מוחלט של כושר העבודה לתקופה העולה על תקופת ההמתנה ועל-פי   9.1.1   
חוות-דעת רפואית/שיקומית שתינתן לחברה לשביעות רצונה, צפוי אובדן הכושר להמשך יותר 
הכשרה מקצועית שמטרתם  בקורסי  ובחר להשתתף  היה  זכאי המבוטח,  יהיה  חודשים,  מ-6 
להחזירו לעבודה כלשהי, להחזר של עד 75% מההוצאות שהוציא בפועל להשתתפות כלשהי 

בקורסים אלה. הסכמת החברה מראש ובכתב מהווה תנאי מוקדם לביצוע התשלום.

5 פעמים הפיצוי החודשי או 50,000 ₪ צמוד  יעלו על  סך כל התשלומים על-פי סעיף זה לא   9.1.2   
למדד  שפורסם בתאריך 15/06/2013 הנמוך מביניהם, לכל תקופת הביטוח. 

הביטוח  תגמולי  תשלום  המשך  את  תתנה  לא  החברה  כי  בזאת  מובהר  ספק,  הסר  למען   9.1.3   
על  נוסף  ישולם  זה  סעיף  על-פי  והתשלום  לעיל   9.1.1 בסעיף  כאמור  בקורסים  בהשתתפות 

תשלום הפיצוי החודשי בו מחויבת החברה בהתאם לפרק כיסוי ביטוחי זה.

שיפוי לשיקום   9.2

דעת  חוות  ועל-פי  על תקופת ההמתנה  כושר העבודה לתקופה העולה  של  מוחלט  באובדן  היה המבוטח   
יהיה  חודשים,  מ-6  יותר  להמשך  הכושר  אובדן  צפוי  רצונה,  לשביעות  לחברה  שתינתן  רפואית/שיקומית, 
זכאי המבוטח, היה ובחר לעבור שיקום פזיוטרפי ו/או טיפולים אלטרנטיביים להחזר של עד 75% מהוצאותיו 

בפועל בגין השיקום הפיזיוטרפי ו/או הטיפולים האלטרנטיביים כמפורט להלן:

עד 12 טיפולים ועד לסכום מרבי של 150 ₪ צמוד למדד שפורסם בתאריך 15/06/2013 לכל    9.2.1   
טיפול בגין כל מקרה ביטוח.

לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים מיום תחילת הטיפולים.      9.2.2   
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כירופרקטיקה,  ביו-פידבק,  הומאופטיה,  אקופונקטורה,  שיכוסו:  האלטרנטיביים  הטיפולים    9.2.3   
אוסטיאופטיה, רפלקסולוגיה ושיאצו.

מובהר בזאת כי החברה לא תתנה את המשך תשלום תגמולי הביטוח בקיום הליך של שיקום פזיוטרפי ו/או 
קבלת טיפולים אלטרנטיביים והתשלום על-פי סעיף זה ישולם נוסף על תשלום הפיצוי החודשי בו מחויבת 

החברה על-פי פרק כיסוי ביטוחי זה.

9.3  למען הסר ספק, התשלומים על פי סעיפים 9.1 ו- 9.2 לעיל, ישולמו בתנאי כי גיל המבוטח לא עלה על 65 שנה.

פרק שלישי – כללי

התביעה   .1

על המבוטח ו/או על המשלם למסור לחברה הודעה בכתב על קרות מקרה הביטוח, סמוך למועד שבו    1.1  
ארע.

עם קבלת ההודעה על מקרה הביטוח, תעביר החברה למודיע ולמבוטח את הטפסים הדרושים למילוי    1.2  
כתב התביעה ולמילוי הדוח של הרופא המטפל במבוטח. את הטפסים האלה, לאחר שימולאו כנדרש, 
יש להחזיר לחברה. אם המבוטח היה שכיר, יש לצרף לטפסים הללו תעודה ממעבידו של המבוטח, בה 
יאושר, שמאז התחלת אי הכושר המוחלט לא עבד בפועל המבוטח אצל מעבידו ולא קיבל שכר עבודה 

ממעבידו.

המשלם או המבוטח לפי העניין יהיה חייב להמציא לחברה על-חשבונו את כל המסמכים הרלוונטיים    1.3  
האחרים הדרושים לה באופן סביר לשם בירור מקרה הביטוח.

וקיומה היה מאפשר לחברה להקטין  1.3 לעיל במועדה,  ו/או   1.1 לא קיומה החובה כאמור בסעיפים   1.4  
חבותה, אין היא חייבת בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיתה חייבת בהם אילו קויימה החובה. הוראה זו 

לא תחול בכל אחת מאלה:
החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות.   1.4.1   

אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור.   1.4.2   

החברה תהיה רשאית לנהל חקירה באופן סביר ובכלל זה לבדוק את המבוטח על-ידי רופא או רופאים    1.5  
מטעמה ועל חשבונה, הן לפני אישור התביעה וכן כל זמן שהחברה משלמת פיצויים חודשיים.

זכאי  אם  זה  פרק  לפי  הדרושים  המסמכים  כל  לה  שהומצאו  מיום  ימים   30 בתוך  תחליט  החברה    1.6  
המבוטח לתגמולי ביטוח ותודיע על-כך למשלם או למבוטח. אם ההחלטה היא חיובית, תשלם החברה 

את הפיצויים החודשיים החל מתום תקופת ההמתנה.

1.7  החברה תנכה מכל תשלום שעליה לשלם על-פי פרק כיסוי ביטוחי זה, כל חוב המגיע לה על-פי פרק   
כיסוי ביטוחי זה מהמשלם או מן המבוטח, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

שולמו על-ידי החברה תשלומים על-פי פרק כיסוי ביטוחי זה שלא היו מגיעים למבוטח, על המשלם,    1.8  
או על המבוטח, או המוטב )לפי העניין(, להחזירם מיד לחברה בצירוף הפרשי הצמדה למדד כמפורט 

בסעיף 4 לפרק הראשון.
עד התחלת קבלת תשלומי הפיצוי החודשי יש להמשיך לשלם את התשלום השוטף בעבור הפוליסה   1.9  
ואת עלות הכיסוי הביטוחי על פי פרק כיסוי ביטוחי זה. סכומים אלה ששולמו יוחזרו למשלם בתוספת 

הפרשי הצמדה למדד, היה ותאושר התביעה וממועד אישורה.

1.10 במות המבוטח חייב המשלם או המוטב או בא-כוחם להודיע על-כך לחברה.  
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למען הסר ספק, מובהר בזאת כי תשלום הפיצוי החודשי לפי פרק כיסוי ביטוחי זה מותנה בקיום תנאי פרק זה 
על-ידי המבוטח ועל-ידי כל אדם שחייב לעשות כל פעולה על-פיו.

כמו כן האמור בסעיף זה יחול בהתאמה על שחרור המשלם מחובת התשלום השוטף.

איסור שעבוד   .2
 

פרק כיסוי ביטוחי זה והפיצויים המגיעים על-פיו אינם ניתנים לשעבוד או להעברה בצורה כלשהי, והחברה   
לא תחויב על-ידי כל הודעה או בקשה כזאת של המשלם, המבוטח או כל גורם אחר. במקרה של שעבוד 

הפוליסה, לא יחול שעבוד על פרק כיסוי ביטוחי זה.

ערכי פדיון וסילוק   .3

לפרק כיסוי ביטוחי זה אין ערכי פדיון וסילוק.   3.1  

ערך הפדיון של הפוליסה יחושב על-ידי החברה במשך כל תקופת השחרור מתשלום התשלום השוטף    3.2  
כאילו המשיך המשלם בתשלום התשלום השוטף ממנו שוחרר, בהתאם לתנאי הפוליסה.

למען הסר ספק, יצוין כי במקרה וניתנה הלוואה בשעבוד הפוליסה, לא יחול השחרור מתשלום התשלום    3.3  
השוטף על ההלוואה ויש להמשיך לשלם ולפרוע את ההלוואה בהתאם לתנאיה. 

שינויים, ויתורים או סטיות בתנאי הפוליסה וסתירות   .4

פרק כיסוי ביטוחי זה כפוף לתנאים של הפוליסה אליה הוא מצורף, בשינויים המתחייבים.   4.1  

שינויים ו/או ויתורים ו/או סטיות מן התנאים של הפוליסה אליה הוא מצורף שנרשמו בפרקים שצורפו    4.2  
לפוליסה, לא יתפרשו שינויים ו/או ויתורים ו/או סטיות מהתנאים הנוגעים לפרק כיסוי ביטוחי זה, אלא 

אם צוין במפורש באמצעות רישום מתאים שהכוונה גם לפרק כיסוי ביטוחי זה.

במקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין התנאים של נספח מסוים שצורף לפוליסה, יחולו תנאי הנספח    4.3  
של  במקרה  הכלליים.  התנאים  יחולו  הפוליסה  חלקי  שאר  ועל  נספח,  מאותו  הנובעות  ההטבות  על 
סתירה בין התנאים של נספחים שונים, יחולו התנאים של כל נספח על ההטבות הנובעות מאותו נספח 

לפי העניין.

כפיפות  .5

על נספח זה חלות הוראות ההסדר התחיקתי, והוא כפוף להן. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הנספח   
להוראות קוגנטיות בהסדר התחיקתי, יחולו הוראות ההסדר התחיקתי.
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 שלב פלוס )שחרור בלבד(
)גמל( 

)נספח 721(
- גילוי נאות -

התנאיםהנושא

שלב פלוס בפרמיה משתנה – שחרור בלבד1.  שם פרק הכיסוי הביטוחיא. כללי

שחרור מהתשלומים השוטפים לפוליסה לרבות מתשלום עלות 2.  הכיסויים
הכיסוי הביטוחי בגין נספח זה במקרה של נכות הגורמת אבדן 

מוחלט של כושר העבודה.
הגדרת אבדן כושר העבודה של המבוטח –

המבוטח ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה אם נתמלאו כל 
התנאים שלהלן:

1. עקב מחלה או תאונה, נשלל ממנו בשיעור של 75%   
ילפחות הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע במקצוע או בעי

סוק בהם עסק ערב קרות מקרה הביטוח ושעליהם הצהיר 
בהצעה או בהודעת השינוי.

2. בעקבות האמור בס”ק 1 לעיל, נבצר ממנו לעסוק בעיי  
סוק סביר אחר המתאים לנסיונו, להשכלתו ולהכשרתו.

אם לא הייתה למבוטח תעסוקה בזמן התחלת אי הכושר,   
ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה, אם עקב מחלה או 
יפגיעה בגופו יהיה המבוטח מרותק לבית. השחרור מהת
שלומים השוטפים יימשך כל עוד המבוטח באבדן כושר 

עבודה ולכל היותר עד לתום תקופת הביטוח.

על-פי המפורט בדף פרטי הביטוח3.  משך תקופת הביטוח

אין4.  תנאים לחידוש אוטומטי

אין תקופת אכשרה למעט במקרה של אבדן כושר עבודה 5.  תקופת אכשרה
בתקופת הריון. במקרה זה תקופת האכשרה היא 9 חודשים 

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

על-פי המפורט בדף פרטי הביטוח6.  תקופת המתנה

אין7.  השתתפות עצמית

ב. שינוי  
תנאים

 8.  שינוי תנאי הפוליסה 
במהלך תקופת הביטוח

במקרה של שינוי מקצוע של המבוטח למסוכן יותר, תהיה רשאית 
או  הביטוחי  הכיסוי  עלות  לענין  חדשים  תנאים  לקבוע  החברה 
נמסרה  לא  הנספח.  פי  על  הביטוח  סכום  הקטנת  באמצעות 
הודעה כאמור או לא שולמה עלות הכיסוי הביטוחי המתאימה כפי 
שנקבעה על ידי החברה, תקטן חבות החברה באופן יחסי בכפוף 

להוראות חוק חוזה הביטוח.
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כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים

התנאיםהנושא

ג. עלות 
הכיסוי 

הביטוחי

עלות הכיסוי הביטוחי המפורטת בדף פרטי הביטוח9.  סכום עלות הכיסוי הביטוחי

עלות הכיסוי הביטוחי משתנה כל שנה, בחודש ההולדת של 10. מבנה עלות הכיסוי הביטוחי
המבוטח בהתאם לטבלת התעריפים המפורטים בדף פרטי 

הביטוח

11. שינוי עלות הכיסוי הביטוחי 
במהלך תקופת הביטוח

בכפוף לאישור המפקח על הביטוח זכאית החברה לשנות את 
עלות הכיסוי הביטוחי אחת ל 3 שנים, אך לא לפני 1.7.2018

ד. תנאי 
ביטול

בכל עת בהודעה בכתב לחברה ובהתאם להוראות ההסדר 12. ביטול על-ידי המבוטח
התחיקתי. 

אם לא שולמו התשלומים השוטפים במועדן, תהיה החברה 13. ביטול על-ידי החברה
זכאית לבטל את הפוליסה בכפוף להוראות החוק

ה. 
חריגים 
וסייגים

אם קיימת החרגה, הפירוט מופיע בדף פרטי הביטוח14. החרגה בגין מצב רפואי קיים

סעיפי חריגים – “הגבלת חבות החברה” בתנאי הפוליסה15. סייגים לחבות החברה

16. כיסוי לזמן המילואים ו/או 
עקב פעולת טרור

יש כיסוי לזמן מילואים ו/או לטרור בכפוף לסעיפי החריגים 
ב”הגבלת חבות החברה” בתנאי הפוליסה

17. שחרור במקרה של אבדן 
כושר עבודה חלקי

אם קיים – ראה בדף פרטי הביטוח

בכפוף למגבלות ולסייגים בתנאי הפוליסה תקוצר תקופת 18. קיצור תקופת המתנה
ההמתנה במקרים האלה:

תרומת איברים – מהיום השני של אבדן כושר העבודה
אשפוז – מהיום השמיני לאשפוז

השתלה – מהיום השני של ההשתלה
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פרק הכיסוי הביטוחי 
שלב פלוס בפרמיה משתנה )שחרור בלבד(

)נספח 721(

כיסוי ביטוחי לשחרור מהחובה לשלם את התשלום השוטף לפוליסה אליה מצורף נספח זה לרבות שחרור מחובת 
תשלום עלות הכיסוי הביטוחי בגין נספח זה, במקרה של אבדן מוחלט של כושר העבודה.

פרק ראשון – תנאים כלליים

להצעה,  ובהתאם  הביטוח,  פרטי  בדף  כמפורט  הביטוחי,  הכיסוי  עלות  תשלום  תמורת  כי  בזה  ומוסכם  מוצהר 
להצהרות ולהודעות אותן מסר המבוטח לחברה, המהוות חלק בלתי נפרד מפרק כיסוי ביטוחי זה, ובכפוף לתנאים, 
להוראות ולחריגים הקבועים בתנאי פרק כיסוי ביטוחי זה, מתחייבת החברה לשחרר את המשלם מהחובה לשלם 
את התשלום השוטף לפוליסה אליה מצורף נספח זה לרבות מחובת תשלום עלות הכיסוי הביטוחי בגין נספח זה, 

במקרה של אבדן מוחלט של כושר העבודה של המבוטח.

הגדרות  .1

בפרק כיסוי ביטוחי זה יהיו למונחים ולמילים המשמעות שלהלן:   

הביטוח תקופת  במהלך  למבוטח  שנגרם  העבודה,  כושר  של  מוחלט  אבדן  מקרה הביטוח -      
על פי פרק כיסוי ביטוחי זה. 

כולו  זה,  נספח  בגין  הביטוחי  הכיסוי  ועלות  לפוליסה  השוטף  התשלום  משלם  המשלם-       
תשלום  חובת  או  השוטף  התשלום  תשלום  שחובת  ככל  כי  מובהר  חלקו.  או 
עלות הכיסוי הביטוחי מתחלקת בין כמה משלמים, ייחשב כל אחד מהמשלמים 

כמשלם נפרד.

חוק גיל פרישה, תשס”ד- 2004. חוק גיל פרישה-     

עלות הכיסוי    
בפרק   2 בסעיף  כאמור  זה  ביטוחי  כיסוי  פרק  בגין  המשולמים  הביטוח  דמי  הביטוחי-       

הראשון להלן.

חוזה הביטוח אליו מצורף פרק כיסוי ביטוחי זה.  פוליסה -        

שחרור    
שחרור המשלם מחובת תשלום התשלום השוטף לפוליסה לרבות עלות הכיסוי  מתשלום-       

הביטוחי בגין נספח זה.

השכר שעל-פיו משולמת עלות הכיסוי הביטוחי בביטוח אובדן כושר עבודה בו  שכר מבוטח -       
עלות הכיסוי הביטוחי צמודה לשכר.

וגרם  הביטוח  תקופת  במשך  שקרה  צפוי  ובלתי  אלים  פתאומי,  חיצוני,  אירוע  תאונה -        
במישרין ובלי קשר לגורמים אחרים, לפגיעה פיזית בגוף המבוטח, ומהווה בלא 
תלות בכל סיבה אחרת את הסיבה היחידה הישירה והמיידית למקרה הביטוח. 

להסרת ספק מובהר בזה כי פגיעה כתוצאה ממחלה או כתוצאה מצטברת של 
או  מילולית  אלימות  מהשפעת  כתוצאה  או  )מיקרו-טראומה(  זעירות  פגיעות 

כתוצאה מפגיעה פסיכולוגית או אמוציונלית, אינה בגדר תאונה.
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כיסוי  פרק  של  הביטוח  התחלת  כתאריך  הביטוח  פרטי  בדף  הרשום  התאריך  תאריך תחילת הביטוח -    
ביטוחי זה.

השחרור משתלום לו זכאי המשלם על פי נספח זה בקרות מקרה הביטוח והכל  תגמולי הביטוח-     
בהתאם ובכפוף להוראות נספח זה.

התאריך הרשום בדף פרטי הביטוח כתאריך תום תקופת הביטוח של פרק כיסוי  תום תקופת הביטוח-    
ביטוחי זה ואשר לא יחול קודם למועד הגיעו של המבוטח לגיל פרישה מוקדמת 
או לאחר הגיעו של המבוטח לגיל פרישה חובה, כהגדרת מונחים אלה בחוק גיל 

פרישה.

תקופה אשר משכה נקוב בפרק כיסוי ביטוחי זה, שתחילתה בתאריך תחילת  תקופת אכשרה -     
הביטוח של פרק כיסוי ביטוחי זה.

בתקופה זו לא תהיה החברה אחראית לתשלום על-פי סעיפים 3.3 ו-3.5 לפרק 
זו.  בתקופה  אירע  אשר  ביטוח  מקרה  בגין  הזה  הביטוחי  הכיסוי  בפרק  השני 
כמקרה  דינו  האכשרה  בתקופת  שאירע  הנ”ל  הסעיפים  פי  על  ביטוח  מקרה 

ביטוח שאירע לפני תחילת הביטוח על-פי פרק כיסוי ביטוחי זה.

המתנה  כתקופת  הביטוח  פרטי  בדף  נקוב  משכה  אשר  רצופה  זמן  תקופת  תקופת המתנה -     
ותחילתה ביום קרות מקרה הביטוח. בגין תקופה זו לא לפוליסה ישולמו תגמולי 

ביטוח )שחרור מתשלום(.

דמי הביטוח השוטפים המשולמים לפוליסה. תשלום שוטף-      

זה,  בפרק  מונחים  הפוליסה.  של  הכלליים  בתנאים  הקבועות  להגדרות  בנוסף  הינן  זה  בפרק  הגדרות    
שההגדרות שלהם אינן מופיעות בסעיף זה, תיקבע הגדרתם על-פי ההגדרות שבפוליסה.

עלות הכיסוי הביטוח ודרך תשלומה   .2

עלות הכיסוי הביטוחי בגין פרק כיסוי ביטוחי זה הינה כנקוב בדף פרטי הביטוח ותיקבע על-פי גילו של    2.1   
המבוטח ומצבו הרפואי בתאריך תחילת הביטוח. 

עלות הכיסוי הביטוחי תשתנה בכל שנה, בחודש ההולדת של המבוטח בהתאם לטבלת התעריפים    2.2   
המצורפת לדף פרטי הביטוח.

שינוי עלות הכיסוי הביטוחי   .3

החברה תהיה זכאית לשנות את לוח שיעורי עלות הכיסוי הביטוחי לפרק כיסוי ביטוחי זה לכלל המבוטחים    3.1   
כאמור.  השינוי  את  אישר  שהממונה  בתנאי  וזאת   ,1.7.2018 לפני  לא  אך  שנים,  לשלוש  לשנה   אחת 

אי-מימוש הזכות האמורה בשנת ביטוח מסוימת לא יגרע מזכות החברה לממשה לאחר מכן.

60 ימים לאחר שהודיעה החברה בכתב על-כך  ייכנס לתוקף  שינוי עלות הכיסוי הביטוחי כאמור לעיל    3.2   
למשלם. המשלם יהיה חייב בתשלום עלות הכיסוי הביטוחי בעקבות השינוי האמור. 

למען הסר ספק, שינוי עלות הכיסוי הביטוחי על-פי סעיף זה הוא נוסף על שינוי עלות הכיסוי הביטוחי    3.3   
על-פי סעיף 2 לעיל.
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תנאי הצמדה   .4

הגדרות:  4.1   

למונחים הבאים ולמילים הבאות תהיה המשמעות שלהלן:     

פרטי  בדף  והרשום  הביטוח  תחילת  תאריך  לפני  באחרונה  שפורסם  המדד  המדד היסודי –   א.      
הביטוח, מותאם למדד הבסיס )100 נקודות( מחודש  ינואר 1959 מחולק באלף.

המדד שפורסם באחרונה לפני יום התשלום, מותאם לבסיס הנ”ל. המדד הקובע –   ב.      

עלות הכיסוי הביטוחי תהיה צמודה למדד או לשכר המבוטח, כמפורט בדף פרטי הביטוח.  4.2   

כל הסכומים האחרים הקבועים בפרק כיסוי ביטוחי זה, יהיו צמודים לפי שעור עליית המדד הקובע ביום   4.3   
ביצוע התשלום בפועל לעומת המדד היסודי.

חריגים - הגבלת חבות החברה   .5

תביעה  כל  ובגין  מקצתו  או  כולו  ביטוח  מקרה  בגין  זה  ביטוחי  כיסוי  פרק  על-פי  אחראית  תהיה  לא  החברה    
הקשורה במישרין או בעקיפין או הנובעת מ-: 

ניסיון להתאבדות או חבלה עצמית במתכוון או סיכון עצמי במתכוון )למעט ניסיון להציל חיי אדם( בין אם   5.1   
המבוטח שפוי ובין אם לאו.

שכרות או שימוש בסמים )למעט שימוש בסמים על-פי הוראת רופא(.  5.2   

השתתפות המבוטח בביצוע מעשה פלילי.  5.3   

פעולות מלחמה של כוחות מזוינים של מדינה אחרת ושל צה”ל בין שהוכרז מצב מלחמה ובין אם לאו.  5.4   

פעולות מלחמה או פעולות צבאיות או מעין צבאיות עוינות של כוחות סדירים או בלתי סדירים או ארגונים   5.5   
מזויינים אחרים, שאינם שייכים למדינה ריבונית וכן פעולות, כאמור, של צבא הגנה לישראל, כנגד כוחות 
או ארגונים כאלה, באם נמשכו פעולות אלו יותר מ-48 שעות רצופות. במקרים בהם הפעולות האמורות 

נמשכו יותר מ-48 שעות רצופות, לא יכוסו גם פגיעות, שאירעו במהלך 48 השעות הראשונות.

פגיעות  גם  יכוסו  לא  זה  במקרה  ברציפות.  שעות  מ-48  יותר  שנמשכה  המונית,  אזרחית  התקוממות   5.6   
שאירעו במהלך 48 השעות הראשונות.

פגיעה בנשק לא קונבנציונלי )כגון אטומי, כימי, ביולוגי( או מטילים בליסטיים קונבנציונליים, וזאת על-אף   5.7   
האמור בסעיפים קטנים 5.5 ו- 5.6 לעיל.

במקרה והמבוטח איבד את כושר העבודה עקב המקרים המפורטים בסעיפים 5.5 ו-5.6 לעיל, שבהם יהיה      
זכאי לפיצוי לפי פרק כיסוי ביטוחי זה, תשלם החברה למבוטח, לאחר תום תקופת ההמתנה, את סכום 
ויתר על זכותו  הפיצוי החודשי בניכוי כל תשלום המגיע למבוטח מגורם ממשלתי על-פי חוק, אף אם 

לקבלת הפיצוי מגורם זה.

מותנה בזאת כי הפיצוי החודשי שתשלם החברה בגין סעיפים 5.4, 5.5  ו-5.6 לעיל, בצירוף גובה התשלום      
השוטף שמהחובה לשלמו שוחרר המשלם, לא יעלה על-סך של 19,905 ₪ )לפי המדד הידוע ב-15 במאי 

 .)2013
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טיסת המבוטח בכלי-טיס אזרחי כלשהו, פרט לטיסת המבוטח כנוסע בכלי טיס אזרחי בעל רשיון טיס   5.8   
מתאים להובלת נוסעים שהוצא על-ידי שלטונות מוסמכים.

מחלת הכשל החיסוני הנרכש )AIDS( ו/או מחלה או תסמונת דומה שהיא  מוטציה או וריאציה שלהן –   5.9   
הידועה היום או שתתגלה או תאובחן בעתיד, יהיה שמה אשר יהיה, למעט אם נדבק עקב טיפול רפואי 

שניתן למבוטח על-ידי הרשויות המוסמכות בישראל.

הגבלת חבות החברה מחוץ לגבולות ישראל  .6

שהה המבוטח מחוץ לגבולות ישראל בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, תהיה חבות החברה על פי   6.1   
פרק כיסוי ביטוחי זה, בעת השהות מחוץ לגבולות ישראל מוגבלת ל-90 ימים בלבד בכל שהייה מחוץ 

לגבולות ישראל, אלא אם הסכימה החברה מראש ובכתב לקבל אחריות בהיקף שונה.

חזר המבוטח לישראל תמשיך החברה לשלם תגמולי ביטוח כל עוד הוא זכאי לכך על-פי תנאי פרק   6.2   
כיסוי ביטוחי זה.

ביטול פרק הכיסוי הביטוחי  .7

המבוטח רשאי לבטל את פרק כיסוי ביטוחי זה בהודעה בכתב לחברה בכל עת והביטול יכנס לתוקפו   7.1   
בתום החודש שבו התקבלה הודעת הביטול על-ידי החברה והכל בכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח.

תוקף פרק כיסוי ביטוחי זה יפקע בקרות אחד או יותר מן המקרים שלהלן, הקודם מביניהם:  7.2   

מות המבוטח. א.      

תום תקופת הביטוח על פי פרק זה.  ב.      

ביטול הפוליסה או תשלום ערך הפדיון המלא של הפוליסה או כאשר הפכה הפוליסה למוקפאת  ג.      
אליה  הפוליסה  לתנאי  בכפוף  והכל  זמני  לריסק  הביטוחי  בכיסוי  להמשיך  שלא  בחר  והמבוטח 
צורף פרק כיסוי ביטוחי זה, לעניין מועד סיום חבות החברה במקרה של פדיון מלא או הקפאה בלא 

המשך הכיסויים הביטוחיים.

שינוי מקצוע, עיסוק או תחביב   .8

על  זה.  לביטוח  יסוד  משמשים  לביטוח  בהצעה  כמפורט  המבוטח  של  והתחביבים  העיסוק  המקצוע,   8.1   
המבוטח להודיע לחברה על כל שינוי כאמור.

יחסי אם בדרך קביעת תנאים  באופן  יותר, תוקטן חבות החברה  אם המבוטח שינה מקצועו למסוכן   8.2   
חדשים לענין עלות הכיסוי הביטוחי הדרושה לשם שמירת סכום תגמולי הביטוח או באמצעות הקטנת 

סכום הביטוח על פי 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.

אם שינה המבוטח את מקצועו למסוכן פחות משהיה בעת עשיית הביטוח, יהיה זכאי המשלם להחזר      
עלות כיסוי ביטוחי ממועד השינוי או ההודעה על השינוי או מעת שנודע למבטח על השינוי, לפי המאוחר 

והכל בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
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מצב רפואי קודם  .9

הגדרות:  9.1   

מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות  מצב רפואי קודם -       
בשל מחלה או תאונה; לעניין זה, “אובחנו במבוטח” – בדרך של אבחנה רפואית 
החודשים  בששת  שהתקיים  מתועד  רפואי  אבחון  של  בתהליך  או  מתועדת, 

שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח.

סייג בשל      
סייג כללי בפוליסה הפוטר את החברה מחבותה או המפחית את חבות החברה או  מצב רפואי קודם -       
את היקף הכיסוי, בשל מקרה ביטוח אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של 

מצב רפואי קודם, ואשר אירע למבוטח בתקופה שבה חל הסייג.

תוקף סייג בשל מצב רפואי קודם -   9.2   

סייג בשל מצב רפואי קודם, לעניין המבוטח שגילו במועד תאריך תחילת הביטוח הוא:     

פחות מ-65 שנים – יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתאריך תחילת הביטוח.  9.2.1     

65 שנים או יותר – יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתאריך תחילת הביטוח.   9.2.2     

סייג בשל מצב רפואי מסוים למבוטח מסוים -   9.3   

על אף האמור בסעיף 9.2 לעיל, סייג לחבות החברה או להיקף הכיסוי בשל מצב רפואי מסוים שפורט      
בדף פרטי הביטוח לגבי מבוטח מסוים, יהיה תקף לתקופה שצוינה בדף פרטי הביטוח לצד אותו מצב 

רפואי מסוים.

אי תחולת סייג בשל מצב רפואי קודם -  9.4   

סייג בשל מצב רפואי קודם לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע לחברה על מצב בריאותו הקודם, והחברה      
לא סייגה במפורש בדף פרטי הביטוח את המצב הרפואי המסוים הנזכר בהודעת המבוטח.

השבת עלות הכיסוי הביטוחי -   9.5   

פטורה החברה מחבותה בשל ההוראות המפורטות בסעיף 9.2 לעיל ונדחתה תביעת המבוטח, ומבטח 
סביר לא היה מתקשר באותו חוזה ביטוח, אף בעלות כיסוי ביטוחי גבוהה יותר, אילו ידע במועד כריתת 
חוזה הביטוח את מצבו הרפואי הקודם של המבוטח, תחזיר החברה למשלם את עלות הכיסוי הביטוחי 
ששילם בעד פרק הזמן עד ביטול חוזה הביטוח, בניכוי החלק היחסי של עלות הכיסוי הביטוחי בעבור 

כיסוי ביטוחי שבשלו שולמו למבוטח תגמולי ביטוח: על עלות הכיסוי הביטוחי יתווספו הפרשי הצמדה.
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פרק שני – אובדן מוחלט של כושר העבודה

הגדרת אובדן מוחלט של כושר העבודה  .1

המבוטח ייחשב כמי שאיבד באופן מוחלט את כושר עבודתו, אם נתמלאו כל התנאים שלהלן:   

עקב מחלה או תאונה, נשלל ממנו בשיעור של 75% לפחות הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע במקצוע   1.1   
ובעיסוק בהם עסק ערב קרות מקרה הביטוח ושעליהם הצהיר בהצעה, או הודיע על-פי סעיף 8 לפרק 

הראשון.

בעקבות האמור בסעיף 1.1 לעיל, נבצר ממנו לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, להשכלתו   1.2   
ולהכשרתו.

התנאים בסעיף קטן 1.1 ו- 1.2 לעיל התקיימו במשך תקופה העולה על תקופת ההמתנה כמפורט בדף   1.3   
פרטי הביטוח.

אם לא הייתה למבוטח תעסוקה במהלך התקופה של שנים עשר החודשים שקדמו לקרות מקרה הביטוח,    
ייחשב המבוטח כמי שאיבד את כושר עבודתו באופן מוחלט, אם עקב מחלה או תאונה יהיה המבוטח מרותק 

לבית.

חישוב השחרור מהחובה לשלם את התשלום השוטף  .2

במקרה בו התשלום השוטף צמוד למדד, תשחרר החברה את המשלם מהחובה לשלם את התשלום   2.1   
השוטף לפוליסה לרבות מהחובה לשלם עלות הכיסוי הביטוחי לפי נספח זה, כאמור בסעיף 3.1 להלן.

במקרה בו התשלום השוטף משולם על-פי השכר המבוטח, התשלום השוטף ממנו ישוחרר המשלם   2.2   
ב-12  זה  ביטוחי  כיסוי  לפרק  הביטוחי  הכיסוי  עלות  שולמה  שעל-פיו  הממוצע  השכר  על-פי  יהיה 
החודשים שקדמו לקרות מקרה הביטוח )או מתחילת הביטוח אם חלפו פחות מ-12 חודשים(, צמוד 

למדד, או על-פי השכר שלפיו שולמה עלות הכיסוי הביטוחי האחרונה, לפי הגבוה מביניהם.

אם חלפו פחות מ-12 חודשים מתאריך תחילת הביטוח, אזי הממוצע החודשי יחושב מתאריך תחילת 
הכיסוי  עלות  תשלום  מיום  למדד  צמוד  יהיה  החודשי  השכר  כאמור,  הממוצע  חישוב  לעניין  הביטוח. 

הביטוחי בגינו ועד לתום תקופת ההמתנה. 

במקרה והתשלום השוטף יגדל ריאלית תהא לחברה הזכות להגביל עליה זו אם בחודש כלשהו יעלה 
10% מהממוצע של התשלומים השוטפים צמודים למדד ב-12  התשלום השוטף בשיעור העולה על 
שתשחרר  השוטף  בתשלום  הגידול  יוגבל  זה  במקרה  האמור.  לחודש  שקדמו  האחרונים  החודשים 
החברה ל-10% מהממוצע האמור אלא אם אישרה החברה אחרת בכפוף לאמור בסעיף “הגדלת סכום 

הביטוח” שבפרק הכיסוי הביטוחי בפוליסה.

תשלומו  מחובת  אשר  השוטף  התשלום  סכום  יהיה  השוטף,  התשלום  לשחרור  השני  מהחודש  החל 
ישוחרר המשלם צמוד למדד.

התחייבות החברה  .3

במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה  3.1   

החל מתום תקופת ההמתנה, וכל עוד המבוטח נמצא באבדן מוחלט של כושר העבודה, ולכל   3.1.1     
המאוחר עד תום תוקפו של פרק כיסוי ביטוחי זה, ישוחרר המשלם מהחובה לשלם את התשלום 
השוטף לפוליסה ומהחובה לשלם את עלות הכיסוי הביטוחי על פי נספח זה שזמן פירעונם חל 

בתוך אותה התקופה, ופרק כיסוי ביטוחי זה והפוליסה יעמדו בתוקפם המלא.
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שחרור התשלום השוטף  ועלות הכיסוי הביטוחי הראשונים יחושבו באופן יחסי מתום תקופת   3.1.2     
הביטוחי  הכיסוי  ועלות  השוטף  התשלום  שחרור  שלאחריה.  החודש  התחלת  עד  ההמתנה 

האחרונים יחושבו באופן יחסי לפי מספר הימים שנמשך אי הכושר באותו החודש.

לצורך שחרור זה, יחשב אופן תשלום התשלום השוטף ועלות הכיסוי הביטוחי כתשלום חודשי,   3.1.3     
וחובת המשך התשלום השוטף ועלות הכיסוי הביטוחי עקב החזרת כושר העבודה של המבוטח 

תחול על המשלם למן תחילת החודש הסמוך לחודש האחרון שלגביו חל השחרור מתשלום.

כתוצאה  המבוטח  של  העבודה  כושר  של  מוחלט  אובדן  של  במקרה  המתנה  תקופת  קיצור   3.2    
מתרומת איברים

היה המבוטח באובדן מוחלט של כושר העבודה כתוצאה מתרומת איבר מגופו לאדם אחר ותרומה זו 
בוצעה לאחר 12 חודשים לפחות מתאריך תחילת הביטוח, יהיה המשלם זכאי לשחרור מחובה לשלם 
את התשלום השוטף לפוליסה החל מהיום השני לאובדן המוחלט של כושר העבודה, בתנאי שהאובדן 

המוחלט של כושר העבודה נמשך יותר מ- 14 ימים.

במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה למבוטחת בהריון ולאחר הלידה  3.3   

את  החברה  תשחרר  ההריון,  בתקופת  העבודה,  כושר  של  מוחלט  באובדן  המבוטחת  הייתה   3.3.1     
המשלם מהחובה לשלם את התשלום השוטף ואת עלות הכיסוי הביטוחי, החל מתום תקופת 

ההמתנה, וכל עוד היא נמצאת באובדן מוחלט של כושר העבודה,למעט  במקרים שלהלן:
המבוטחת עברה טיפולי פוריות ו/או הפריית מבחנה.  )1(      

גיל המבוטחת בתחילת ההריון גבוה מגיל 40.  )2(      
למבוטחת  החברה  תשלם  הלידה,  לאחר  עבודה  כושר  של  מוחלט  באובדן  המבוטחת  הייתה       

תגמולי ביטוח, למעט אם אובדן כושר העבודה נגרם מדיכאון שלאחר לידה.

תקופת האכשרה על פי כיסוי זה תהיה 9 חודשים.  3.3.2     

קיצור תקופת המתנה כתוצאה מאשפוז במקרה אובדן מוחלט של כושר העבודה של המבוטח   3.4   

מקרה  קרות  עקב  ההמתנה  תקופת  של  במהלכה  כללי,  בבית-חולים  המבוטח  אושפז  אם   3.4.1     
הביטוח, לתקופה העולה על 14 ימים רצופים, תשחרר החברה את המשלם מהחובה לשלם את 
התשלום השוטף ואת עלות הכיסוי הביטוחי במקרה של אובדן מוחלט של כושר עבודתו החל 

מהיום ה-8 לאשפוזו של המבוטח. 

למען הסר ספק, אם תקופת האשפוז תחול לאחר תום תקופת ההמתנה, לא ישוחרר המשלם   3.4.2     
מהחובה לשלם את התשלום השוטף, בגין תקופת האשפוז.

קיצור תקופת המתנה באובדן מוחלט של כושר העבודה במקרה של השתלה  3.5   

השתלה – כריתה כירוגית או הוצאה מגוף המבוטח של ריאה, לב, כליה, לבלב, כבד וכל שילוב   3.5.1     
או  במקומם,  אחר  אדם  של  מגופו  נלקחו  אשר  מאיבר  חלק  או  שלם  איבר  והשתלת  ביניהם, 

השתלה של מח עצמות מתורם אחר בגוף המבוטח.

ביצוע  מחייב  המבוטח  של  הבריאותי  ומצבו  העבודה  כושר  של  מוחלט  באובדן  המבוטח  היה   3.5.2     
השתלה כאמור בסעיף קטן 3.5.1 לעיל, יהיה המשלם משוחרר מהחובה לשלם את התשלום 
השוטף החל מהיום השני לאובדן המוחלט של כושר העבודה, בתנאי שהאובדן המוחלט של 

כושר העבודה נמשך יותר מ-14 ימים.

30 ימים, למעט אם מקרה הביטוח ארע עקב תאונה  תקופת אכשרה על פי כיסוי זה תהיה בת   3.5.3     
שארעה בתקופה זו.
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חזרת כושר העבודה  .4

יהיה חייב בתשלום  והמשלם   אם כושר העבודה חזר למבוטח, חייב הוא או המשלם להודיע זאת לחברה 
התשלום השוטף ועלות הכיסוי הביטוחי במלואם החל בחודש שלאחר חזרת כושר העבודה של המבוטח. אם 
החברה שחררה את המשלם מהחובה לשלם את התשלום השוטף ועלות הכיסוי הביטוחי בעד זמן שלאחר 

חזרת כושר העבודה כאמור, יהיה המשלם חייב להחזיר תשלומים אלה לחברה.
 חובת המשך התשלומים השוטפים ועלות הכיסוי הביטוחי המלאים עקב חזרת כושר העבודה של המבוטח 
תחול על המשלם למן התחלת החודש הסמוך לחודש האחרון שבעדו שוחרר המשלם מהחובה לשלם את 

התשלום השוטף ועלות הכיסוי הביטוחי.

אובדן כושר עבודה חוזר  .5

כושר  חלקי  או  מוחלט  באופן  שוב  אבד  השוטפים  התשלומים  שחרור  תשלומי  מהפסקת  שנה  בתוך   אם 
עבודתו של המבוטח מחמת אותה מחלה או תאונה שבגללה שוחרר המשלם מהחובה לשלם את התשלום 
השוטף ועלות הכיסוי הביטוחי קודם לכן, ופרק כיסוי ביטוחי זה היה עדיין בתוקפו, יראו באיבוד כושר העבודה 
החוזר המשך לאיבוד כושר העבודה הקודם שבגינו שוחרר המשלם מהחובה לשלם את התשלום השוטף. 
תחול  ולא  העבודה  כושר  של  החוזר  האיבוד  מקרות  תתחיל  השוטף  התשלום  מתשלום  השחרור  תקופת 

במקרה זה תקופת המתנה.

פרק שלישי – כללי

התביעה  .1

על המבוטח ו/או על המשלם למסור לחברה הודעה בכתב על קרות – מקרה הביטוח, סמוך למועד שבו   1.1   
ארע.

עם קבלת ההודעה על מקרה הביטוח, תעביר החברה למודיע ולמבוטח את הטפסים הדרושים למילוי   1.2   
כתב התביעה ולמילוי הדוח של הרופא המטפל במבוטח. את הטפסים האלה, לאחר שימולאו כנדרש, 
יש להחזיר לחברה בתוך חודש ממועד קבלתם. אם המבוטח היה שכיר, יש לצרף לטפסים הללו תעודה 
ממעבידו של המבוטח, בה יאושר, שמאז התחלת אי הכושר המוחלט לא עבד בפועל המבוטח אצל 

מעבידו ולא קיבל שכר עבודה ממעבידו.

המבוטח או המשלם לפי העניין יהיה חייב להמציא לחברה על-חשבונו את כל המסמכים הרלוונטיים   1.3   
האחרים הדרושים לה באופן סביר לשם בירור מקרה הביטוח.

וקיומה היה מאפשר לחברה להקטין  1.3 לעיל במועדה,  ו/או   1.1 לא קיומה החובה כאמור בסעיפים   1.4   
חבותה, אין היא חייבת בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיתה חייבת בהם אילו קויימה החובה. הוראה זו 

לא תחול בכל אחת מאלה:

החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות.  1.4.1     
אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור.  1.4.2     

החברה תהיה רשאית לנהל חקירה באופן סביר ובכלל זה לבדוק את המבוטח על-ידי רופא או רופאים   1.5   
וכן כל זמן שהחברה משחררת את המשלם מהחובה  ועל חשבונה הן לפני אישור התביעה  מטעמה 

לשלם את התשלום השוטף.

החברה תחליט בתוך 30 ימים מיום שהומצאו לה כל המסמכים הדרושים לפי פרק זה אם זכאי המבוטח   1.6   
ולמשלם. אם ההחלטה היא חיובית, תשחרר החברה את  או  ותודיע על-כך למבוטח  לתגמולי ביטוח 

המשלם מהחובה לשלם את התשלום השוטף החל מתום תקופת ההמתנה.
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החברה תנכה מכל תשלום שעליה לשלם על-פי פרק כיסוי ביטוחי זה, כל חוב המגיע לה על-פי פרק   1.7   
כיסוי ביטוחי זה מהמבוטח או מן המשלם, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

השחרור יתבצע כנגד אישורים שימציא המבוטח או המוטב )אם עקב מצב בריאותו נמנע מהמבוטח   1.8   
לעשות כן(, בהתאם לדרישות החברה, על המשך קיום אבדן הכושר המוחלט של המבוטח, לעבודה, 

בהתאם לנסיבות.

שוחרר המשלם מהחובה לשלם את התשלום השוטף בהתאם לפרק כיסוי ביטוחי זה בגין תקופה בה   1.9   
לא היה זכאי לשחרור כאמור, תחול עליו החובה להחזירם מיד לחברה בצירוף הפרשי הצמדה למדד 

כמפורט בסעיף 4 בפרק הראשון.

עד התחלת שחרור התשלום השוטף יש להמשיך לשלם את התשלומים השוטפים בעבור הפוליסה ואת   1.10   
עלות הכיסוי הביטוחי על פי פרק כיסוי ביטוחי זה. סכומים אלה ששולמו יוחזרו למשלם היה ותאושר 

התביעה וממועד אישורה.

במות המבוטח חייב המשלם או המוטב או בא-כוחם להודיע על-כך לחברה.  1.11   

 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי השחרור מתשלום התשלום השוטף לפי פרק כיסוי ביטוחי זה מותנה בקיום תנאי 
פרק זה על-ידי המבוטח ועל-ידי כל אדם שחייב לעשות כל פעולה על-פיו.

ערכי פדיון וסילוק  .2

לפרק כיסוי ביטוחי זה אין ערכי פדיון וסילוק.  2.1   

ערך הפדיון של הפוליסה יחושב על-ידי החברה במשך כל תקופת השחרור מתשלום התשלום השוטף   2.2   
כאילו המשיך תשלומו, בהתאם לתנאי הפוליסה.

למען הסר ספק, יצוין כי במקרה וניתנה הלוואה בשעבוד הפוליסה, לא יחול השחרור מתשלום התשלום   2.3   
השוטף על ההלוואה ויש להמשיך לשלם ולפרוע את ההלוואה בהתאם לתנאיה.

איסור שעבוד   .3

פרק כיסוי ביטוחי זה אינו ניתן לשעבוד או להעברה בצורה כלשהי, והחברה לא תחויב על-ידי כל הודעה    
או בקשה כזאת של המבוטח, המבוטח, או כל גורם אחר. במקרה של שעבוד הפוליסה, לא יחול שעבוד על 

פרק כיסוי ביטוחי זה.

שינויים, ויתורים או סטיות בתנאי הפוליסה וסתירות  .4

פרק כיסוי ביטוחי זה כפוף לתנאים של הפוליסה אליה הוא מצורף, בשינויים המתחייבים.  4.1   

שינויים ו/או ויתורים ו/או סטיות מן התנאים של הפוליסה אליה מצורף פרק כיסוי ביטוחי זה שנרשמו   4.2   
בפרקים שצורפו לפוליסה, לא יתפרשו שינויים ו/או ויתורים ו/או סטיות מהתנאים הנוגעים לפרק כיסוי 

ביטוחי זה, אלא אם צוין במפורש באמצעות רישום מתאים שהכוונה גם לפרק כיסוי ביטוחי זה.

במקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין התנאים של נספח מסוים שצורף לפוליסה, יחולו תנאי הנספח   4.3   
של  במקרה  הכלליים.  התנאים  יחולו  הפוליסה  חלקי  שאר  ועל  נספח,  מאותו  הנובעות  ההטבות  על 
סתירה בין התנאים של נספחים שונים, יחולו התנאים של כל נספח על ההטבות הנובעות מאותו נספח 

לפי העניין.

כפיפות  .5

על נספח זה חלות הוראות ההסדר התחיקתי, והוא כפוף להן. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הנספח    
להוראות קוגנטיות בהסדר התחיקתי, יחולו הוראות ההסדר התחיקתי.
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התנאיםהנושא

הכי להכנסה פלוס– בפרמיה משתנה )פיצוי ושחרור(1. שם פרק הכיסוי הביטוחיא. כללי

פיצוי חודשי ושחרור מהתשלומים השוטפים לפוליסה לרבות 2. הכיסויים
מתשלום עלות הכיסוי הביטוחי בגין נספח זה במקרה של נכות 

הגורמת אבדן מוחלט של כושר העבודה.
הגדרת אבדן כושר העבודה של המבוטח –

המבוטח ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה אם נתמלאו כל 
התנאים שלהלן:

1. עקב מחלה או תאונה, נשלל ממנו בשיעור של 75%   
לפחות הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע במקצוע או 

בעיסוק  בהם עסק ערב קרות מקרה הביטוח ושעליהם 
הצהיר בהצעה או בהודעת השינוי.

2. אינו עובד או עוסק בפועל בעבודה כלשהי ואינו מקבל   
במישרין או בעקיפין שכר או תגמול או הכנסה בגין עבודתו, 

למעט הכנסה שמקורה בעבודה שעבד לפני קרות מקרה 
הביטוח.

אם לא הייתה למבוטח תעסוקה בזמן התחלת אי הכושר, ייחשב 
כבלתי כשיר מוחלט לעבודה, אם עקב מחלה או פגיעה בגופו 

יהיה המבוטח מרותק לבית. 
הפיצוי החודשי ישולם כל עוד המבוטח באבדן כושר עבודה 

ולכל היותר עד לתום תקופת הביטוח.

על-פי המפורט בדף פרטי הביטוח3. משך תקופת הביטוח

אין4. תנאים לחידוש אוטומטי

אין תקופת אכשרה למעט במקרה של אבדן כושר עבודה 5. תקופת אכשרה
בתקופת הריון- במקרה זה תקופת האכשרה היא 9 חודשים 

ולמעט במקרה של השתלה- במקרה זה תקופת האכשרה היא 
בת 30 ימים.

על-פי המפורט בדף פרטי הביטוח6. תקופת המתנה

אין7. השתתפות עצמית

הפיצוי החודשי יהיה צמוד למדד החל מהתשלום החודשי 8. הצמדת הפיצוי החודשי
הראשון ולמשך שנתיים ממועד תום תקופת ההמתנה )אם זכאי 

המבוטח לתשלום במשך תקופה זו(.
החל ממועד תשלום הפיצוי החודשי ה–25 ישתנה סכום הפיצוי 

החודשי מדי חודש בחודשו לעומת התשלום של החודש הקודם, 
על פי התשואה במסלול ההשקעה ברירת מחדל  )מסלול 

השקעה “מסלולית כללית”( בניכוי הריבית התחשיבית של 2.5%  
על פיה חושב סכום הפיצוי החודשי.

 האמור לעיל יחול גם לעניין חזרה חלקית לעבודה בהתאמות 
הנדרשות.

 הכי להכנסה )פיצוי ושחרור( 
)גמל(

)נספח 730(
- גילוי נאות -
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התנאיםהנושא

ב. שינוי 
תנאים

9. שינוי תנאי הפוליסה במהלך 
תקופת הביטוח

במקרה של שינוי מקצוע של המבוטח למסוכן יותר, תהיה 
רשאית החברה לקבוע תנאים חדשים לענין עלות הכיסוי 

הביטוחי או באמצעות הקטנת סכום הביטוח על פי 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.

ג. עלות
הכיסוי

הביטוחי

עלות הכיסוי הביטוחי המפורטת בדף פרטי הביטוח10. עלות הכיסוי הביטוחי

ד. תנאי 
ביטול

עלות הכיסוי הביטוחי משתנה כל שנה, בחודש ההולדת של 11. מבנה עלות הכיסוי הביטוחי
המבוטח בהתאם לטבלת התעריפים המפורטים בדף פרטי 

הביטוח

12. שינוי עלות הכיסוי הביטוחי   
במהלך תקופת הביטוח

בכפוף לאישור המפקח על הביטוח זכאית החברה לשנות את 
עלות הכיסוי הביטוחי אחת ל 3 שנים, אך לא לפני 1.7.2018.

בכל עת בהודעה בכתב לחברה ובהתאם להוראות ההסדר 13. ביטול על-ידי המבוטח
התחיקתי.

אם לא שולמו התשלומים השוטפים במועדן, תהיה החברה 14. ביטול על-ידי החברה
זכאית לבטל את הפוליסה בכפוף להוראות החוק

ה. חריגים 
וסייגים

15. החרגה בגין מצב רפואי 
קיים

אם קיימת החרגה, הפירוט מופיע בדף פרטי הביטוח

סעיפי חריגים – “הגבלת חבות החברה” בתנאי הפוליסה16. סייגים לחבות החברה

17. כיסוי לזמן המילואים ו/או 
עקב פעולת טרור

יש כיסוי לזמן מילואים ו/או לטרור בכפוף לסעיפי החריגים 
ב”הגבלת חבות החברה” בתנאי הפוליסה

18. פיצוי על אובדן כושר 
עבודה חלקי

אם קיים – ראה בדף פרטי הביטוח

19. שחרור מהתשלום השוטף 
ומעלות הכיסוי הביטוחי

כל עוד משולם פיצוי חודשי, תשוחרר הפוליסה אליה מצורף 
נספח זה מחובת התשלום השוטף אליה. וכן ישוחרר נספח זה 

מחובת תשלום עלות הכיסוי הביטוחי בגינו. התשלום השוטף 
הכולל את עלות הכיסוי הביטוחי שישוחרר יהיה באופן יחסי 

לגובה הפיצוי החודשי שישולם.

20. קיזוז או השתתפות 
בתשלומי הביטוח

סכום הפיצוי החודשי, כולל הפיצוי המתקבל מחברות ביטוח 
ומקרנות פנסיה אחרות, לא יעלה על 75% מהשכר המבוטח. 
למרות האמור, מפיצוי המתקבל לפי סעיף 4.6 לפרק הכיסוי 

הביטוחי לא יבוצע קיזוז

בכפוף למגבלות ולסייגים בתנאי הפוליסה תקוצר תקופת 21. קיצור תקופת המתנה
ההמתנה במקרים האלה:

תרומת איברים – מהיום השני של אבדן כושר העבודה
אשפוז – מהיום השמיני לאשפוז

השתלה – מהיום השני של ההשתלה

בכפוף למגבלות ולסייגים בתנאי הפוליסה ישולם, נוסף על 22. תשלומים נוספים
הפיצוי החודשי, פיצוי בגין אובדן כושר העבודה שכתוצאה ממנו 

הפך המבוטח לסיעודי

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים
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פרק הכיסוי הביטוחי 
הכי להכנסה פלוס )פיצוי ושחרור(

)נספח 730(

כיסוי ביטוחי לתשלום פיצוי חודשי ולשחרור מהחובה לשלם את התשלום השוטף לפוליסה אליה מצורף נספח זה 
לרבות שחרור מחובת תשלום עלות הכיסוי הביטוחי בגין נספח זה במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה.

פרק ראשון – תנאים כלליים

להי  מוצהר ומוסכם בזה כי תמורת תשלום עלות הכיסוי הביטוחי, כמפורט בדף פרטי הביטוח, ובהתאם להצעה,
צהרות ולהודעות אותן מסר המבוטח לחברה, המהוות חלק בלתי נפרד מפרק כיסוי ביטוחי זה, ובכפוף לתנאים, 
להוראות ולחריגים הקבועים בתנאי פרק כיסוי ביטוחי זה, מתחייבת החברה לשלם למבוטח פיצוי חודשי בגובה 
הפיצוי החודשי על פי פרק כיסוי ביטוחי זה, הנקוב בדף פרטי הביטוח  ולשחרר את המשלם מהחובה לשלם את 
התשלום השוטף לפוליסה אליה מצורף נספח זה, לרבות מחובת תשלום עלות הכיסוי הביטוחי בגין נספח זה, 

במקרה של אבדן מוחלט של כושר העבודה של המבוטח והכל בכפוף לאמור להלן.

הגדרות  .1

בפרק כיסוי ביטוחי זה יהיו למונחים ולמילים המשמעות שלהלן:  

אבדן מוחלט של כושר העבודה, שנגרם למבוטח במהלך תקופת הביטוח על פי  מקרה הביטוח -   
כיסוי ביטוחי זה. 

משלם התשלום השוטף לפוליסה ועלות הכיסוי הביטוחי בגין נספח זה, כולו או  המשלם -     
חלקו. מובהר כי ככל שחובת התשלום השוטף  או חובת תשלום עלות הכיסוי 
כמשלם  מהמשלמים  אחד  כל  יחשב  משלמים,  כמה  בין  מתחלקת  הביטוחי 

נפרד.

חוק גיל פרישה, התשס”ד- 2004. חוק גיל פרישה-   

בפרק   2 בסעיף  כאמור  זה  הביטוחי  כיסוי  פרק  בגין  המשולמים  הביטוח  דמי  עלות הכיסוי הביטוחי-   
הראשון להלן.

חוזה הביטוח אליו מצורף פרק כיסוי ביטוחי זה.  פוליסה -     

התשלום החודשי הנקוב בדף פרטי הביטוח, והכל בכפוף להגדרות הקבועות  פיצוי חודשי -    
בתנאי פרק הכיסוי הביטוחי שלהלן, אותו תשלם החברה למבוטח בקרות מקרה 

הביטוח על-פי פרק כיסוי ביטוחי זה.

שחרור המשלם מחובת תשלום התשלום השוטף לפוליסה לרבות עלות הכיסוי  שחרור מתשלום -   
הביטוחי בגין נספח זה.

השכר שעל-פיו משולמת עלות הכיסוי הביטוחי בביטוח אובדן כושר עבודה בו  שכר מבוטח -    
עלות הכיסוי הביטוחי צמודה לשכר.
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וגרם  הביטוח  תקופת  במשך  שקרה  צפוי  ובלתי  אלים  פתאומי,  חיצוני,  אירוע  תאונה -     
במישרין ובלי קשר לגורמים אחרים, לפגיעה פיזית בגוף המבוטח, ומהווה בלא 

תלות בכל סיבה אחרת את הסיבה היחידה הישירה והמיידית למקרה הביטוח.
 

להסרת ספק מובהר בזה כי פגיעה כתוצאה ממחלה או כתוצאה מצטברת של       
או  מילולית  אלימות  מהשפעת  כתוצאה  או  )מיקרו-טראומה(  זעירות  פגיעות 

כתוצאה מפגיעה פסיכולוגית או אמוציונלית, אינה בגדר תאונה.

כיסוי  פרק  של  הביטוח  התחלת  כתאריך  הביטוח  פרטי  בדף  הרשום  התאריך  תאריך תחילת הביטוח –   
ביטוחי זה.

הפיצוי החודשי והשחרור מתשלום להם זכאי המבוטח/המשלם, לפי הענין על  תגמולי ביטוח -    
פי נספח זה בקרות מקרה הביטוח והכל בהתאם ובכפוף להוראות נספח זה.

התאריך הרשום בדף פרטי הביטוח כתאריך תום תקופת הביטוח של פרק כיסוי  תום תקופת הביטוח -   
ביטוחי זה ואשר לא יחול קודם למועד הגיעו של המבוטח לגיל פרישה מוקדמת 
או לאחר הגיעו של המבוטח לגיל פרישה חובה, כהגדרת מונחים אלה בחוק גיל 

פרישה.

תקופה אשר משכה נקוב  בפרק כיסוי ביטוחי זה, שתחילתה בתאריך תחילת  תקופת אכשרה -    
אחראית  החברה  תהיה  לא  זו  בתקופה  זה.  ביטוחי  כיסוי  פרק  של  הביטוח 
בגין  זה  ביטוחי  כיסוי  בפרק  השני  לפרק  ו-4.7   4.4 סעיפים  על-פי  לתשלום 
מקרה ביטוח אשר אירע בתקופה זו. מקרה ביטוח על פי הסעיפים הנ”ל, שאירע 
בתקופת האכשרה דינו כמקרה ביטוח שאירע לפני תחילת הביטוח על-פי פרק 

כיסוי ביטוחי זה.

המתנה  כתקופת  הביטוח  פרטי  בדף  נקוב  משכה  אשר  רצופה  זמן  תקופת  תקופת המתנה -    
ותחילתה ביום קרות מקרה הביטוח. בגין תקופה זו לא תשלם החברה תגמולי 

ביטוח.

תקופת תשלום  
משך הזמן המרבי בו תשלם החברה למבוטח תגמולי ביטוח, על-פי תנאי פרק  הפיצוי החודשי-   
מקרה  קרות  לאחר  ההמתנה  תקופת  בתום  תחילתה  ואשר  זה  ביטוחי  כיסוי 
ביטוח וכל עוד המבוטח נמצא באובדן מוחלט של כושר העבודה, ולכל היותר 

עד לתום תקופת הביטוח. 

דמי הביטוח השוטפים המשולמים לפוליסה. תשלום שוטף -    

זה  בפרק  מונחים  הפוליסה.  של  הכלליים  בתנאים  הקבועות  להגדרות  בנוסף  הינן  זה  בפרק  הגדרות   
שההגדרות שלהם אינן מופיעות בסעיף זה תקבע הגדרתם על פי ההגדרות שבפוליסה.

עלות הכיסוי הביטוח ודרך תשלומה  .2

של  גילו  על-פי  ותיקבע  הביטוח  פרטי  בדף  כנקוב  הינה  זה  ביטוחי  כיסוי  פרק  בגין  הביטוחי  הכיסוי  עלות   
המבוטח ומצבו הרפואי בתאריך תחילת הביטוח. עלות הכיסוי הביטוחי תשתנה בכל שנה, בחודש ההולדת 

של המבוטח בהתאם לטבלת התעריפים המצורפת לדף פרטי הביטוח.
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שינוי עלות הכיסוי הביטוחי  .3

החברה תהיה זכאית לשנות את לוח שיעורי עלות הכיסוי הביטוחי לפרק כיסוי ביטוחי זה לכלל המבוטחים   3.1  
אחת לשלוש שנים, אך לא לפני 1.7.2018, וזאת בתנאי שהממונה אישר את השינוי  כאמור. אי-מימוש 

הזכות האמורה בשנת ביטוח מסוימת לא יגרע מזכות החברה לממשה לאחר מכן.

60 ימים לאחר שהודיעה החברה בכתב על-כך  ייכנס לתוקף  שינוי עלות הכיסוי הביטוחי כאמור לעיל   3.2  
למבוטח ו/או למשלם. המשלם יהיה חייב בתשלום עלות הכיסוי הביטוחי בעקבות השינוי האמור. 

למען הסר ספק, שינוי עלות הכיסוי הביטוחי על-פי סעיף זה הוא נוסף על שינוי עלות הכיסוי הביטוחי   3.3  
על-פי סעיף 2 לעיל.

תנאי הצמדה   .4

הגדרות:  4.1  

למונחים הבאים ולמילים הבאות תהיה המשמעות שלהלן:  

פרטי  בדף  הרשום  הביטוח  תחילת  תאריך  לפני  באחרונה  שפורסם  המדד  המדד היסודי -  א.   
הביטוח, מותאם למדד הבסיס )100 נקודות( חודש ינואר 1959 מחולק באלף.

המדד שפורסם באחרונה לפני יום התשלום, מותאם לבסיס הנ”ל. המדד הקובע -  ב.    

עלות הכיסוי הביטוחי תהיה צמודה למדד או לשכר המבוטח, כמפורט בדף פרטי הביטוח.  4.2  

כל הסכומים האחרים הקבועים בפרק כיסוי ביטוחי זה יהיו צמודים לפי שעור עליית המדד הקובע ביום   4.3  
ביצוע התשלום בפועל לעומת המדד היסודי, סכום הפיצוי החודשי יהיה צמוד בהתאם להוראות סעיף 

3 לפרק השני להלן.

חריגים – הגבלת חבות החברה  .5

החברה לא תהיה אחראית ולא תשלם על-פי פרק כיסוי ביטוחי זה פיצויים חודשיים בגין מקרה ביטוח כולו או   
מקצתו וכל תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין או הנובעת מ-: 

ניסיון להתאבדות או חבלה עצמית במתכוון או סיכון עצמי במתכוון )למעט ניסיון להציל חיי אדם( בין אם   5.1  
המבוטח שפוי ובין אם לאו.

שכרות או שימוש בסמים )למעט שימוש בסמים על-פי הוראת רופא(.  5.2  

השתתפות המבוטח בביצוע מעשה פלילי.  5.3  

פעולות מלחמה של כוחות מזוינים של מדינה אחרת ושל צה”ל בין שהוכרז מצב מלחמה ובין אם לאו.  5.4  

פעולות מלחמה או פעולות צבאיות או מעין צבאיות עוינות של כוחות סדירים או בלתי סדירים או ארגונים   5.5  
מזויינים אחרים, שאינם שייכים למדינה ריבונית וכן פעולות, כאמור, של צבא הגנה לישראל, כנגד כוחות 
או ארגונים כאלה, באם נמשכו פעולות אלו יותר מ-48 שעות רצופות. במקרים בהם הפעולות האמורות 

נמשכו יותר מ-48 שעות רצופות, לא יכוסו גם פגיעות, שאירעו במהלך 48 השעות הראשונות.

פגיעות  גם  יכוסו  לא  זה  במקרה  ברציפות.  שעות  מ-48  יותר  שנמשכה  המונית,  אזרחית  התקוממות   5.6  
שאירעו במהלך 48 השעות הראשונות.
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פגיעה בנשק לא קונבנציונלי )כגון אטומי, כימי, ביולוגי( או מטילים בליסטיים קונבנציונליים, וזאת על-אף   5.7  
האמור בסעיפים קטנים 5.5 ו- 5.6 לעיל.

במקרה והמבוטח איבד את כושר העבודה עקב המקרים המפורטים בסעיפים 5.4, 5.5 ו- 5.6 לעיל, שבהם    
יהיה זכאי לפיצוי לפי פרק כיסוי ביטוחי זה, תשלם החברה למבוטח, לאחר תום תקופת ההמתנה, את 
ויתר על  סכום הפיצוי החודשי בניכוי כל תשלום המגיע למבוטח מגורם ממשלתי על-פי חוק, אף אם 

זכותו לקבלת הפיצוי מגורם זה.

5.4, 5.5 ו- 5.6 לעיל, בצירוף גובה התשלום השוו מותנה בזאת כי הפיצוי החודשי שתשלם החברה בגין סעיפים    
טף שמהחובה לשלמו שוחרר המשלם, לא יעלה על-סך של 19,905 ₪ )לפי המדד הידוע ב-15 במאי 2013(. 

טיסת המבוטח בכלי-טיס אזרחי כלשהו, פרט לטיסת המבוטח כנוסע בכלי-טיס אזרחי בעל רשיון טיס   5.8  
מתאים להובלת נוסעים שהוצא על-ידי שלטונות מוסמכים.

מחלת הכשל החיסוני הנרכש )AIDS( ו/או מחלה או תסמונת דומה שהיא מוטציה או וריאציה שלהן –   5.9  
הידועה היום או שתתגלה או תאובחן בעתיד, יהיה שמה אשר יהיה, למעט אם נדבק עקב טיפול רפואי 

שניתן למבוטח על-ידי הרשויות המוסמכות בישראל.

הגבלת חבות החברה מחוץ לגבולות ישראל  .6

שהה המבוטח מחוץ לגבולות ישראל בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, תהיה  חבות החברה ע”פ   6.1  
פרק כיסוי ביטוחי זה, בעת השהות מחוץ לגבולות ישראל מוגבלת ל- 90 ימים בלבד בכל שהייה מחוץ 

לגבולות ישראל, אלא אם הסכימה החברה מראש ובכתב לקבל אחריות בהיקף שונה.

חזר המבוטח לישראל יימשכו התשלומים ע”פ פרק כיסוי ביטוחי זה כל עוד הוא זכאי לכך על-פי תנאי   6.2  
פרק כיסוי ביטוחי זה.

ביטול פרק הכיסוי הביטוחי  .7

המבוטח רשאי לבטל את פרק כיסוי ביטוחי זה בהודעה בכתב לחברה בכל עת והביטול יכנס לתוקפו   7.1  
בתום החודש שבו התקבלה הודעת הביטול על-ידי החברה והכל בכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח. 

תוקף פרק כיסוי ביטוחי זה יפקע בקרות אחד או יותר מן המקרים שלהלן, הקודם מביניהם:  7.2  

מות המבוטח. א.     

תום תקופת הביטוח על פי פרק זה. ב.     

ביטול הפוליסה או תשלום ערך הפדיון המלא של הפוליסה או כאשר הפכה הפוליסה למוקפאת  ג.     
והמבוטח בחר שלא להמשיך בכיסוי הביטוחי לריסק זמני, זאת בכפוף לתנאי הפוליסה אליה 
צורף פרק כיסוי ביטוחי זה, לענין מועד סיום חבות החברה במקרה של פדיון מלא או הקפאה 

בלא המשך הכיסויים הביטוחיים.

שינוי מקצוע, עיסוק או תחביב  .8

המקצוע, העיסוק והתחביבים של המבוטח כמפורט בהצעה לביטוח משמשים יסוד לביטוח זה. על המבוטח   
להודיע לחברה על כל שינוי כאמור.

אם המבוטח שינה מקצועו למסוכן יותר, תוקטן חבות החברה באופן יחסי אם בדרך קביעת תנאים חדשים   
לענין עלות הכיסוי הביטוחי הדרושה לשם שמירת סכום תגמולי הביטוח או באמצעות הקטנת סכום הביטוח 

על פי הנספח.
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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.

אם שינה המבוטח את מקצועו למסוכן פחות משהיה בעת עשיית הביטוח, יהיה זכאי המשלם להחזר עלות   
והכל  או מעת שנודע למבטח על השינוי, לפי המאוחר  או ההודעה על השינוי  ביטוחי ממועד השינוי  כיסוי 

בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

מצב רפואי קודם  .9

הגדרות:  9.1

לביטוח,  הצטרפותו  מועד  לפני  במבוטח  שאובחנו  רפואיות  נסיבות  מערכת  מצב רפואי קודם -    
לרבות בשל מחלה או תאונה; לעניין זה, “אובחנו במבוטח” – בדרך של אבחנה 
בששת  שהתקיים  מתועד  רפואי  אבחון  של  בתהליך  או  מתועדת,  רפואית 

החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח.

סייג בשל מצב   
סייג כללי בפוליסה הפוטר את החברה מחבותה או המפחית את חבות החברה  רפואי קודם -     
או את היקף הכיסוי, בשל מקרה ביטוח אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל 

של מצב רפואי קודם, ואשר אירע למבוטח בתקופה שבה חל הסייג.

תוקף סייג בשל מצב רפואי קודם -   9.2

סייג בשל מצב רפואי קודם, לעניין המבוטח שגילו במועד תאריך תחילת הביטוח הוא:   

פחות מ- 65 שנים – יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתאריך תחילת הביטוח.   9.2.1  

65 שנים או יותר – יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתאריך תחילת הביטוח.    9.2.2  

סייג בשל מצב רפואי מסוים למבוטח מסוים -   9.3

על אף האמור בסעיף 9.2 לעיל, סייג לחבות החברה או להיקף הכיסוי בשל מצב רפואי מסוים שפורט בדף   
רפואי  מצב  אותו  לצד  הביטוח  פרטי  בדף  שצוינה  לתקופה  תקף  יהיה  מסוים,  מבוטח  לגבי  הביטוח  פרטי 

מסוים.

אי תחולת סייג בשל מצב רפואי קודם -   9.4

סייג בשל מצב רפואי קודם לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע לחברה על מצב בריאותו הקודם, והחברה לא   
סייגה במפורש בדף פרטי הביטוח את המצב הרפואי המסוים הנזכר בהודעת המבוטח.

השבת עלות הכיסוי הביטוחי -   9.5

ומבטח  המבוטח,  תביעת  ונדחתה  לעיל   9.2 בסעיף  המפורטות  ההוראות  בשל  מחבותה  החברה  פטורה   
סביר לא היה מתקשר באותו חוזה ביטוח, אף בעלות כיסוי ביטוחי גבוהה יותר, אילו ידע במועד כריתת חוזה 
הביטוח את מצבו הרפואי הקודם של המבוטח, תחזיר החברה למשלם את עלות הכיסוי הביטוחי ששילם 
בעד פרק הזמן עד ביטול חוזה הביטוח, בניכוי החלק היחסי של עלות הכיסוי הביטוחי בעבור כיסוי ביטוחי 

שבשלו שולמו למבוטח תגמולי ביטוח: על עלות הכיסוי הביטוחי יתווספו הפרשי הצמדה.
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פרק שני – אובדן מוחלט של כושר העבודה

הגדרת אובדן מוחלט של כושר העבודה  .1

המבוטח ייחשב כמי שאיבד באופן מוחלט את כושר עבודתו אם נתמלאו כל התנאים שלהלן:  

עקב מחלה או תאונה, נשלל ממנו בשיעור של 75% לפחות הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע במקצוע   1.1  
ובעיסוק בהם עסק ערב קרות מקרה הביטוח ושעליהם הצהיר בהצעה, או הודיע על-פי סעיף 8 לפרק 

הראשון.

אינו עובד או עוסק בפועל בעבודה כלשהי ואינו מקבל במישרין או בעקיפין שכר או תגמול או הכנסה   1.2  
בגין עבודתו, למעט הכנסה שמקורה מעבודה שבוצעה לפני קרות מקרה הביטוח.

התנאים בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל התקיימו במשך תקופה העולה על תקופת ההמתנה, כמפורט בדף   1.3  
פרטי הביטוח.

אם לא הייתה למבוטח תעסוקה במהלך התקופה של שנים עשר החודשים שקדמו לקרות מקרה הביטוח,   
 ייחשב כמי שאיבד את כושר עבודתו באופן מוחלט, אם עקב מחלה או תאונה יהיה המבוטח מרותק לבית.

חישוב הפיצוי החודשי המבוטח  .2

והוא  הביטוח  פרטי  בדף  כנקוב  יהיה  החודשי  הפיצוי  למדד,  צמוד  יהיה  השוטף  התשלום  בו  במקרה   2.1  
ישולם בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף 3.1 להלן. 

במקרה בו התשלום השוטף ישולם על-פי השכר המבוטח, הפיצוי החודשי בפרק כיסוי ביטוחי זה יהיה   2.2  
שעור מהשכר שלפיו שולמו התשלומים השוטפים לפוליסה כמצוין בדף פרטי הביטוח. 

במקרה וסכום הפיצוי החודשי שלפיו שולמה עלות הכיסוי הביטוחי לפרק כיסוי ביטוחי זה יגדל ריאלית    
בשיעור של יותר מ-10% לעומת הגבוה מבין הפיצוי החודשי שאושר על-ידי החברה או ממוצע הפיצויים 
החודשיים צמודים למדד בשנת הביטוח שקדמה לגידול, יוגבל הגידול בפיצוי החודשי המבוטח לשיעור 
גידול של 10% כאמור, אלא אם אישרה החברה פיצוי חודשי גבוה יותר כאמור בסעיף “הגדלת סכום 

הביטוח” שבפרק הכיסוי הביטוחי בפוליסה.

הצמדת הפיצוי החודשי  .3

במקרה בו התשלום השוטף יהיה צמוד למדד, יהיה הפיצוי החודשי הראשון הנקוב בדף פרטי הביטוח   3.1  
צמוד למדד מתאריך המדד היסודי ועד למדד הידוע במועד תשלום הפיצוי החודשי הראשון.

במקרה בו התשלום השוטף ישולם על-פי השכר המבוטח, הפיצוי החודשי הראשון יהיה הממוצע של   3.2  
)או מתחילת הביטוח אם חלפו פחות   הפיצוי החודשי ב-12 החודשים שקדמו לקרות מקרה הביטוח 
הגבוה  לפי  ששולם,  האחרון  השוטף  התשלום  לפי  החודשי  הפיצוי  או  למדד  צמוד  חודשים(,  מ-12 
מביניהם. לעניין חישוב הממוצע כאמור, שכר החודשי יהיה צמוד למדד מיום תשלום התשלום השוטף 

בגינו ועד לתום תקופת ההמתנה.

הפיצוי החודשי יהיה צמוד למדד החל מהתשלום החודשי הראשון ולמשך שנתיים ממועד תום תקופת   3.3  
ההמתנה )אם זכאי המבוטח לתשלום במשך תקופה זו(.

25 ישתנה סכום הפיצוי החודשי מדי חודש בחודשו, לעומת  החל ממועד תשלום הפיצוי החודשי ה-   3.4  
השקעה  )מסלול  מחדל  ברירת  ההשקעה  במסלול  התשואה  פי  על  הקודם,  החודש  של  התשלום 

“מסלולית כללית”(, בניכוי ריבית תחשיבית של 2.5% על-פיה חושב סכום הפיצוי החודשי.

האמור לעיל יחול גם לעניין חזרה חלקית לעבודה בהתאמות הנדרשות.   3.5  
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התחייבות החברה  .4

במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה  4.1  

תגמולי ביטוח ישולמו למבוטח על-פי תנאי פרק כיסוי ביטוחי זה, החל מתום תקופת ההמתנה שלאחר 
קרות מקרה הביטוח וכל עוד המבוטח נמצא באובדן מוחלט של כושר העבודה, אך לא יותר מתקופת 

תשלום הפיצוי החודשי.

יהפיצוי החודשי הראשון יחושב באופן יחסי מתום תקופת ההמתנה עד התחלת החודש שלאחריה. הפי
צוי החודשי האחרון יחושב באופן יחסי לפי מספר הימים שנמשך אי הכושר באותו החודש.

במקרה של חזרה מלאה או חלקית של המבוטח לעבודה אחרת )ולא לעבודתו(  4.2  

אם על אף היותו באובדן מוחלט של כושר העבודה, מלא או חלקי, כמוגדר לעיל עבד המבוטח    4.2.1   
עסק  בהם  במקצוע  ו/או  בעיסוק  או  בעבודה  למעט  שהיא  עבודה  בכל  חלקי  או  מלא  באופן 
הראשון  לפרק   8 סעיף  פי  על  הודיע  או  בהצעה,  הצהיר  ושעליהם  הביטוח  מקרה  קרות   לפני 
)להלן – “עבודה אחרת”(, ופחתה הכנסתו מהכנסתו החודשית המוצהרת כאמור בסעיף 5 להלן, 

תשלם לו החברה תגמולי ביטוח יחסיים המתאימים לפגיעה היחסית בהשתכרותו. 

למרות האמור לעיל, אם ב-12 החודשים הראשונים מיום תחילת התשלום על ידי החברה, עבד    4.2.2   
המבוטח, שאינו עצמאי, בעבודה אחרת בתקופת היותו באי כושר עבודה מוחלט או חלקי, יופחת 
מתגמולי הביטוח המגיע על פי פרק כיסוי ביטוחי זה סכום השווה ל-50% בלבד מהשכר אותו 

יקבל בגין עבודתו האחרת בתקופה זו.

היה המבוטח עצמאי כמדווח לרשויות המס, לא תיחשב הכנסתו בשנה הראשונה שלאחר קרות    4.2.3   
ובלבד שסך הכנסה זה בתוספת לתגמולי הביטוח להם הוא  מקרה הביטוח כהכנסת עבודה 

זכאי, לא יעלה על 150% מהכנסתו לפני קרות מקרה הביטוח. 

מתרומת  כתוצאה  המבוטח  של  העבודה  כושר  של  מוחלט  אובדן  של  במקרה  המתנה  תקופת  קיצור   4.3  
איברים

היה המבוטח באובדן מוחלט של כושר העבודה כתוצאה מתרומת איבר מגופו  לאדם אחר ותרומה זו    
בוצעה לאחר 12 חודשים לפחות מתאריך תחילת הביטוח, יהיה המבוטח זכאי לפיצוי חודשי לפי תנאי 
פרק כיסוי ביטוחי זה מהיום השני לאובדן  המוחלט של כושר העבודה, בתנאי שהאובדן המוחלט של 

כושר העבודה נמשך יותר מ-14 ימים.

במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה למבוטחת בהריון ולאחר הלידה  4.4  

הייתה המבוטחת באובדן מוחלט של כושר העבודה, בתקופת ההריון, תשלם החברה למבוטחת    4.4.1   
כושר  של  מוחלט  באובדן  נמצאת  היא  עוד  וכל  ההמתנה,  תקופת  מתום  החל  ביטוח,  תגמולי 

העבודה, למעט במקרים שלהלן:

המבוטחת עברה טיפולי פוריות ו/או הפריית מבחנה בקשר עם הריון זה.  4.4.1.1     
גיל המבוטחת בתחילת ההריון גבוה מגיל 40.  4.4.1.2     

למבוטחת  החברה  תשלם  הלידה,  לאחר  עבודה  כושר  של  מוחלט  באובדן  המבוטחת  הייתה    4.4.2   
תגמולי ביטוח, למעט אם אובדן כושר העבודה נגרם מדיכאון שלאחר לידה. 

תקופת האכשרה על פי כיסוי זה תהיה 9 חודשים.   4.4.3   
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קיצור תקופת המתנה כתוצאה מאשפוז במקרה אובדן מוחלט של כושר העבודה של המבוטח   4.5  

אם אושפז המבוטח בבית-חולים כללי, במהלכה של תקופת ההמתנה עקב קרות מקרה הביטוח,    4.5.1   
כושר  של  מוחלט  אובדן  בגין  ביטוח  לתגמולי  זכאי  יהיה  רצופים,  ימים   14 על  העולה  לתקופה 

עבודתו  החל מהיום ה-8 לאשפוזו. 

למען הסר ספק, אם תקופת האשפוז תחול לאחר תום תקופת ההמתנה, לא ישולם למבוטח    4.5.2   
פיצוי נוסף בגין סעיף זה.

במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה שכתוצאה ממנו הפך המבוטח לבעל צורך סיעודי  4.6  

4.6.1  הגדרות:   

יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה ו/או לקום מכסא,  לקום ולשכב -     
כולל ביצוע פעולה זו מכסא גלגלים ו/או ממיטה.

להתלבש     
יכולתו העצמאית של המבוטח ללבוש ו/או לפשוט פריטי לבוש מכל סוג ובכלל  ולהתפשט-     

זה לחבר ו/או להרכיב חגורה רפואית ו/או גפה מלאכותית.

יכולתו העצמאית של המבוטח להתרחץ  באמבטיה, להתקלח במקלחת או בכל  להתרחץ -     
דרך מקובלת, כולל פעולת הכניסה והיציאה לאמבטיה או למקלחת.

כולל  )לא  אמצעי  או  דרך  בכל  גופו  את  להזין  המבוטח  של  העצמאית  יכולתו   - ולשתות  לאכול     
שתייה ולא אכילה בעזרת קש(, לאחר שהמזון הוכן בעבורו והוגש לו.

לשלוט     
יכולתו העצמאית של המבוטח לשלוט על פעולת המעיים ו/או פעולת השתן.  על סוגרים -      

אי-שליטה על אחת מפעולות אלה אשר משמעה למשל שימוש קבוע בסטומה 
או בקטטר בשלפוחית השתן או שימוש קבוע בחיתולים או בסופגנים למיניהם, 

ייחשבו כאי-שליטה על סוגרים.

באופן  זו  ביצוע פעולה  לנוע ממקום  למקום.  יכולתו  העצמאית של המבוטח  ניידות -     
ו/או  ו/או בהליכון  ו/או במקל  ובלי עזרת הזולת, תוך היעזרות בקביים  עצמאי 
ביכולתו  או אלקטרוני, לא תיחשב כפגיעה  או מוטורי  כולל מכני  באביזר אחר 
העצמאית של המבוטח לנוע. אולם, ריתוק למיטה או לכסא גלגלים, ייחשב כאי-

יכולתו של המבוטח לנוע. 

האינטלקטואלית,  ביכולתו  וירידה  המבוטח  של  הקוגניטיבית  בפעילותו  פגיעה  תשישות נפש -      
וחוסר  קצר  ו/או  ארוך  לטווח  בזיכרון  ירידה  ובשיפוט,  בתובנה  ליקוי  הכוללת 
על-פי  היממה  שעות  במרבית  השגחה  הדורשים  ובזמן  במקום  התמצאות 
או  אלצהיימר  כגון:  בריאותי  במצב  שסיבתה  בתחום,  מומחה  רופא  קביעת 

בצורות דמנטיות שונות.
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המבוטח ייחשב כבעל צורך סיעודי אם ענה על אחת מ-2 ההגדרות האלה:   4.6.2   

ADL-אי-תפקוד על פי ה  4.6.2.1     

מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בגינו 
הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי )לפחות 50% מהפעולה(, של לפחות 3 מתוך 6 

הפעולות )להלן “הפעולות”(:

לקום ולשכב.  -
להתלבש ולהתפשט.  -

להתרחץ.  -
לאכול ולשתות.  -

לשלוט על סוגרים.  -
ניידות.  -

תשישות נפש  4.6.2.2    

מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח עקב “תשישות נפש” שנקבעה על-ידי רופא 
מומחה בתחום.

היה המבוטח באובדן מוחלט של כושר העבודה וכתוצאה מכך הפך לבעל צורך סיעודי כאמור    4.6.3   
ילעיל במשך תקופת תשלום הפיצוי החודשי, תשלם החברה למבוטח לאחר תום תקופת ההמ

תנה כפי שנמנתה ממועד קרות מקרה הביטוח, פיצוי חודשי נוסף בגובה 1/3 מהפיצוי החודשי 
לו הוא זכאי על-פי הפוליסה.

סכום הפיצוי הנוסף ישולם כל עוד נמשך הצורך הסיעודי של המבוטח, ולכל היותר עד לתום    4.6.4   
תקופת הביטוח.

קיצור תקופת המתנה באובדן מוחלט של כושר העבודה במקרה של השתלה   4.7  

השתלה – כריתה כירוגית או הוצאה מגוף המבוטח של ריאה, לב, כליה, לבלב, כבד וכל שילוב    4.7.1   
או  במקומם,  אחר  אדם  של  מגופו  נלקחו  אשר  מאיבר  חלק  או  שלם  איבר  והשתלת  ביניהם, 

השתלה של מח עצמות מתורם אחר בגוף המבוטח.

ביצוע  מחייב  המבוטח  של  הבריאותי  ומצבו  העבודה  כושר  של  מוחלט  באובדן  המבוטח  היה    4.7.2   
השתלה כאמור בסעיף קטן 4.7.1 לעיל, יהיה המבוטח זכאי לפיצוי חודשי לפי תנאי הפוליסה 
מהיום השני לאובדן המוחלט של כושר העבודה, בתנאי שהאובדן המוחלט של כושר העבודה 

נמשך יותר מ-14 ימים.

תקופת אכשרה – למקרה ביטוח על-פי פרק זה תקופת אכשרה בת 30 ימים, למעט אם מקרה    4.7.3   
הביטוח ארע בתקופה זו עקב תאונה.

הגבלת סכום הפיצויים החודשיים  .5

הפיצוי החודשי שישולם למבוטח לא יעלה על 75%, ובמקרה של תשלום גם לפי סעיף 4.6 לעיל, לא   5.1  
יעלה על 100%, מהכנסתו החודשית הממוצעת המוצהרת בפועל לרשויות המס ב-12 החודשים שקדמו 

למקרה הביטוח. 

או  אחרות  ביטוח  מחברות  העבודה  כושר  של  חלקי  או  מוחלט  אובדן  בגין  לפיצוי  זכאי  המבוטח  היה   5.2  
מקרנות פנסיה או לתגמולים מחברות ביטוח אחרות או מקרנות פנסיה, נוסף על הכיסוי הביטוחי לפי 
פרק זה, לא יעלה התשלום החודשי על-פי פרק כיסוי ביטוחי בהצטרפו לסכומים הנוספים להם זכאי 
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המבוטח כאמור על 75% מהכנסתו  הממוצעת המוצהרת בפועל לרשויות המס ב-12 החודשים שקדמו 
למקרה הביטוח. מסכום פיצוי שישולם בהתאם להוראות סעיף 4.6 לעיל, לא יבוצע קיזוז.

 
ההכנסה החודשית הממוצעת לצורך סעיף זה לעיל תחושב על-ידי הצמדת כל אחת מ-12 המשכורות   5.3  
הביטוח  מקרה  קרות  ביום  הידוע  למדד  המשכורת  תשלום  ביום  הידוע  מהמדד  בפועל  המוצהרות 

וחלוקת הסכום שיתקבל ב-12.

למרות האמור בסעיף זה לעיל, לא תחול ההגבלה האמורה על גובה הפיצוי החודשי, אם השינוי בסכום   5.4  
הפיצוי החודשי נגרם עקב תוצאות ההשקעות כאמור בסעיף 3.4 לפרק זה. 

אם יתברר בעת תשלום פיצוי חודשי ששולמה עלות כיסוי ביטוחי בעבור פיצויים חודשיים העולים על   5.5   
המגבלה כאמור, תחזיר החברה לחשבון המשלם את החלק היחסי של עלות הכיסוי הביטוחי ששולמה 

בעבור עודף הפיצויים החודשיים, לתקופה מירבית של 24 חודשים והכל בהתאם להסדר התחיקתי, 

שחרור מתשלום התשלום השוטף לפוליסה לרבות מחובת תשלום עלות הכיסוי הביטוחי בגין נספח זה  .6

את  לשלם  מהחובה  המשלם  ישוחרר  החודשי,  הפיצוי  תשלומי  מתבצעים  שבה  התקופה  במשך   6.1  
התשלומים השוטפים לפוליסה ואת עלות הכיסוי הביטוחי בגין פרק זה, שזמן פירעונם חל בתוך אותה 

התקופה והפוליסה ושאר פרקי הכיסוי הביטוחי בפוליסה יעמדו בתוקפם המלא.

אם ישולם פיצוי חודשי חלקי, יהיה המשלם משוחרר מהחובה לשלם התשלום השוטף ועלות הכיסוי   6.2  
הפיצויים  תשלום  תקופת  למשך  וזאת  בהשתכרותו  היחסית  לפגיעה  המתאים  היחס  באותו  הביטוחי 

החלקיים.

התשלום השוטף שישוחרר בפוליסה צמודת שכר:  6.3  

שחרור יחול אך ורק לגבי התשלום השוטף ועלות הכיסוי הביטוחי על פי פרק כיסוי ביטוחי זה. א.    

הממוצע  השוטף  לתשלום  בהתאם  שישוחרר  השוטף  התשלום  ייקבע  הביטוח  מקרה  בקרות  ב.    
ששולם במשך 12 החודשים שקדמו למועד מקרה הביטוח. לצורך חישוב הממוצע יתווספו לכל 
תשלום שוטף הפרשי הצמדה מהמדד הבסיסי של התשלום השוטף למדד הידוע ביום שחרור 
לגבי  אותו מדד שנקבע  יהיה  חישוב התשלום השוטף הממוצע  לצורך  הפרמיה. המדד הבסיסי 

התשלום השוטף שממנה נגזר השחרור.

חזרת כושר העבודה  .7

בתשלום  ולהמשיך  לחברה  זאת  להודיע  המשלם  או  המבוטח  חייב  למבוטח,  חזר  העבודה  כושר  אם   
התשלומים השוטפים במלואם החל בחודש שלאחר חזרת כושר העבודה של המבוטח. אם החברה שילמה 
למבוטח פיצויים בעד זמן שלאחר חזרת כושר העבודה כאמור, יהיה הוא חייב להחזיר פיצויים אלה לחברה.

ייחשב אופן תשלום התשלום השוטף  6 לעיל,  לצורך שחרור מתשלום התשלומים השוטפים על-פי סעיף   
וחובת המשך התשלומים המלאים עקב חזרת כושר העבודה של המבוטח תחול על המבוטח או  וחודשי, 

המשלם, לפי הענין למן התחלת החודש הסמוך לחודש האחרון שבעדו שולמו הפיצויים החודשיים.

אובדן כושר עבודה חוזר  .8

אם בתוך שנה מהפסקת תשלומי הפיצויים החודשיים אבד שוב באופן מוחלט או חלקי כושר עבודתו של   
המבוטח מחמת אותה מחלה או תאונה שבגללה שולמו פיצויים חודשיים קודם לכן, ופרק כיסוי ביטוחי זה 
היה עדיין בתוקפו, יראו באיבוד כושר העבודה החוזר המשך לאיבוד כושר העבודה הקודם שבגינו שולמו 
למבוטח פיצויים חודשיים. תקופת תשלום הפיצויים תתחיל מיום קרות האיבוד החוזר של כושר העבודה ולא 

תחול במקרה זה תקופת המתנה.
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שיפוי בגין סיוע והתאמה ו/או שיקום מקצועי למבוטח באובדן כושר עבודה מוחלט  .9

סיוע והתאמה  9.1  

היה המבוטח באובדן מוחלט של כושר העבודה לתקופה העולה על תקופת ההמתנה ועל-פי    9.1.1   
חוות-דעת רפואית/שיקומית שתינתן לחברה לשביעות רצונה, צפוי אובדן הכושר להמשך יותר 
הכשרה מקצועית שמטרתם  בקורסי  ובחר להשתתף  היה  זכאי המבוטח,  יהיה  חודשים,  מ-6 
להחזירו לעבודה כלשהי, להחזר של עד 75% מההוצאות שהוציא בפועל להשתתפות כלשהי 

בקורסים אלה. הסכמת החברה מראש ובכתב מהווה תנאי מוקדם לביצוע התשלום.

5 פעמים הפיצוי החודשי או 50,000 ₪ צמוד  יעלו על  סך כל התשלומים על-פי סעיף זה לא    9.1.2   
למדד  שפורסם בתאריך 15/06/2013 הנמוך מביניהם, לכל תקופת הביטוח. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי החברה לא תתנה את המשך תשלום תגמולי הביטוח בהשי   9.1.3   
תתפות בקורסים כאמור בסעיף 9.1.1 לעיל והתשלום על-פי סעיף זה ישולם נוסף על תשלום 

הפיצוי החודשי בו מחויבת החברה בהתאם לפרק כיסוי ביטוחי זה.

שיפוי לשיקום  9.2  

חוות  ועל-פי  ההמתנה  תקופת  על  העולה  לתקופה  העבודה  כושר  של  מוחלט  באובדן  המבוטח  היה    
דעת רפואית/שיקומית, שתינתן לחברה לשביעות רצונה, צפוי אובדן הכושר להמשך יותר מ-6 חודשים, 
יהיה זכאי המבוטח, היה ובחר לעבור שיקום פזיוטרפי ו/או טיפולים אלטרנטיביים להחזר של עד 75% 

מהוצאותיו בפועל בגין השיקום הפיזיוטרפי ו/או הטיפולים האלטרנטיביים כמפורט להלן:

עד 12 טיפולים ועד לסכום מרבי של 150 ₪ צמוד למדד  שפורסם בתאריך 15/06/2013 לכל    9.2.1   
טיפול בגין כל מקרה ביטוח.

לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים מיום תחילת הטיפולים.    9.2.2   

כירופרקטיקה,  ביו-פידבק,  הומאופטיה,  אקופונקטורה,  שיכוסו:  האלטרנטיביים  הטיפולים    9.2.3   
אוסטיאופטיה, רפלקסולוגיה ושיאצו.

מובהר בזאת כי החברה לא תתנה את המשך תשלום תגמולי הביטוח בקיום הליך של שיקום פזיוטרפי    
ו/או קבלת טיפולים אלטרנטיביים והתשלום על-פי סעיף זה ישולם נוסף על תשלום הפיצוי החודשי בו 

מחויבת החברה על-פי פרק כיסוי ביטוחי זה.

למען הסר ספק, התשלומים על פי סעיפים 9.1 ו- 9.2 לעיל, ישולמו בתנאי כי גיל המבוטח לא עלה על   9.3   
65 שנה.
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פרק שלישי – כללי
התביעה  .1

על המבוטח ו/א על המשלם למסור לחברה הודעה בכתב על קרות מקרה הביטוח, סמוך למועד שבו   1.1  
ארע.

עם קבלת ההודעה על מקרה הביטוח, תעביר החברה למודיע ולמבוטח את הטפסים הדרושים למילוי   1.2  
כתב התביעה ולמילוי הדוח של הרופא המטפל במבוטח. את הטפסים האלה, לאחר שימולאו כנדרש, 
יש להחזיר לחברה. אם המבוטח היה שכיר, יש לצרף לטפסים הללו תעודה ממעבידו של המבוטח, בה 
יאושר, שמאז התחלת אי הכושר המוחלט לא עבד בפועל המבוטח אצל מעבידו ולא קיבל שכר עבודה 

ממעבידו.

המשלם או המבוטח לפי העניין  יהיה חייב להמציא לחברה על-חשבונו את כל המסמכים הרלוונטיים   1.3  
האחרים הדרושים לה באופן סביר לשם בירור מקרה הביטוח.

וקיומה היה מאפשר לחברה להקטין  1.3 לעיל במועדה,  ו/או   1.1 לא קיומה החובה כאמור בסעיפים   1.4  
חבותה, אין היא חייבת בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיתה חייבת בהם אילו קויימה החובה. הוראה זו 

לא תחול בכל אחת מאלה:
החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות.   1.4.1   

אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור.   1.4.2   

החברה תהיה רשאית לנהל חקירה באופן סביר ובכלל זה לבדוק את המבוטח על-ידי רופא או רופאים   1.5  
מטעמה ועל חשבונה, הן לפני אישור התביעה וכן כל זמן שהחברה משלמת פיצויים חודשיים.

החברה תחליט בתוך 30 ימים מיום שהומצאו לה כל המסמכים הדרושים לפי פרק זה אם זכאי המבוי  1.6  
טח לתגמולי ביטוח ותודיע על-כך למשלם או למבוטח. אם ההחלטה היא חיובית, תשלם החברה את 

הפיצויים החודשיים החל מתום תקופת ההמתנה.

החברה תנכה מכל תשלום שעליה לשלם על-פי פרק כיסוי ביטוחי זה, כל חוב המגיע לה על-פי פרק   1.7  
כיסוי ביטוחי זה מהמשלם או מן המבוטח והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

שולמו על-ידי החברה תשלומים על-פי פרק כיסוי ביטוחי זה שלא היו מגיעים למבוטח, על המשלם, או   1.8  
המבוטח, או המוטב )לפי העניין(, להחזירם מיד לחברה בצירוף הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף 

4 לפרק הראשון.

עד התחלת קבלת תשלומי הפיצוי החודשי יש להמשיך לשלם את התשלום השוטף בעבור הפוליסה   1.9  
ואת עלות הכיסוי הביטוחי על פי פרק כיסוי ביטוחי זה. סכומים אלה ששולמו יוחזרו למשלם בתוספת 

הפרשי הצמדה למדד, היה ותאושר התביעה וממועד אישורה.

במות המבוטח חייב המשלם או המוטב או בא-כוחם להודיע על-כך לחברה.  1.10  

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי תשלום הפיצוי החודשי לפי פרק כיסוי ביטוחי זה מותנה בקיום תנאי פרק זה 
על-ידי המבוטח ועל-ידי כל אדם שחייב לעשות כל פעולה על-פיו.

כמו כן האמור בסעיף זה יחול בהתאמה על שחרור המשלם מחובת התשלום השוטף.

איסור שעבוד   .2

פרק כיסוי ביטוחי זה והפיצויים המגיעים על-פיו אינם ניתנים לשעבוד או להעברה בצורה כלשהי, והחברה   
לא תחויב על-ידי כל הודעה או בקשה כזאת של המשלם, המבוטח או כל גורם אחר. במקרה של שעבוד 

הפוליסה, לא יחול שעבוד על פרק כיסוי ביטוחי זה.
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ערכי פדיון וסילוק  .3

לפרק כיסוי ביטוחי זה אין ערכי פדיון וסילוק.  3.1  

ערך הפדיון של הפוליסה יחושב על-ידי החברה במשך כל תקופת השחרור מתשלום התשלום השוטף   3.2  
כאילו המשיך המשלם בתשלום התשלום השוטף ממנו שוחרר, בהתאם לתנאי הפוליסה.

למען הסר ספק, יצוין כי במקרה וניתנה הלוואה בשעבוד הפוליסה, לא יחול השחרור מתשלום התשלום   3.3  
השוטף על ההלוואה ויש להמשיך לשלם ולפרוע את ההלוואה בהתאם לתנאיה. 

שינויים, ויתורים או סטיות בתנאי הפוליסה וסתירות  .4

פרק כיסוי ביטוחי זה כפוף לתנאים של הפוליסה אליה הוא מצורף, בשינויים המתחייבים.  4.1  

שינויים ו/או ויתורים ו/או סטיות מן התנאים של הפוליסה אליה הוא מצורף שנרשמו בפרקים שצורפו   4.2  
לפוליסה, לא יתפרשו שינויים ו/או ויתורים ו/או סטיות מהתנאים הנוגעים לפרק כיסוי ביטוחי זה, אלא 

אם צוין במפורש באמצעות רישום מתאים שהכוונה גם לפרק כיסוי ביטוחי זה.

במקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין התנאים של נספח מסוים שצורף לפוליסה, יחולו תנאי הנספח   4.3  
של  במקרה  הכלליים.  התנאים  יחולו  הפוליסה  חלקי  שאר  ועל  נספח,  מאותו  הנובעות  ההטבות  על 
סתירה בין התנאים של נספחים שונים, יחולו התנאים של כל נספח על ההטבות הנובעות מאותו נספח 

לפי העניין.

כפיפות  .5

על נספח זה חלות הוראות ההסדר התחיקתי, והוא כפוף להן. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הנספח   
להוראות קוגנטיות בהסדר התחיקתי, יחולו הוראות ההסדר התחיקתי.
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הכי להכנסה פלוס – שחרור בלבד1. שם פרק הכיסוי הביטוחיא. כללי

שחרור מהתשלומים השוטפים לפוליסה לרבות מתשלום עלות 2. הכיסויים
הכיסוי הביטוחי בגין נספח זה במקרה של נכות הגורמת אבדן 

מוחלט של כושר העבודה.
הגדרת אבדן כושר העבודה של המבוטח –

המבוטח ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה אם נתמלאו כל 
התנאים שלהלן:

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

הצהיר בהצעה או בהודעת השינוי.
2. אינו עובד או עוסק ספועל בעבודה כלשהי ואינו מקבל   

במישרין או בעקיפין שכר או תגמול או הכנסה בגין עבודתו, 
למעט הכנסה שמקורה מעבודה שבוצעה לפני קרות 

מקרה הביטוח.
אם לא הייתה למבוטח תעסוקה בזמן התחלת אי הכושר, ייחשב 

כבלתי כשיר מוחלט לעבודה, אם עקב מחלה או פגיעה בגופו 
יהיה המבוטח מרותק לבית. השחרור מהתשלומים השוטפים 

יימשך כל עוד המבוטח באבדן כושר עבודה ולכל היותר עד 
לתום תקופת הביטוח.

על-פי המפורט בדף פרטי הביטוח3. משך תקופת הביטוח

אין4. תנאים לחידוש אוטומטי

אין תקופת אכשרה למעט במקרה של אבדן כושר עבודה 5. תקופת אכשרה
בתקופת הריון. במקרה זה תקופת האכשרה היא 9 חודשים 

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

על-פי המפורט בדף פרטי הביטוח6. תקופת המתנה

אין7. השתתפות עצמית

ב. שינוי 
    תנאים

8.  שינוי תנאי הפוליסה במהלך 
     תקופת הביטוח

במקרה של שינוי מקצוע של המבוטח למסוכן יותר, תהיה רשאית 
או  הביטוחי  הכיסוי  עלות  לענין  חדשים  תנאים  לקבוע  החברה 
נמסרה  לא  הנספח.  פי  על  הביטוח  סכום  הקטנת  באמצעות 
המתאימה  הביטוחי  הכיסוי  עלות  שולמה  לא  או  כאמור  הודעה 
יחסי  באופן  החברה  חבות  תקטן  החברה,  ידי  על  שנקבעה  כפי 

בכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח.

 הכי להכנסה )ושחרור בלבד( 
)גמל(

)נספח 731(
- גילוי נאות -
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התנאיםהנושא

ג. עלות
הכיסוי

הביטוחי

עלות הכיסוי הביטוחי המפורטת בדף פרטי הביטוח9.  סכום עלות הכיסוי הביטוחי

עלות הכיסוי הביטוחי משתנה כל שנה, בחודש ההולדת של 10. מבנה עלות הכיסוי הביטוחי
המבוטח בהתאם לטבלת התעריפים המפורטים בדף פרטי 

הביטוח

11. שינוי עלות הכיסוי הביטוחי 
במהלך תקופת הביטוח

בכפוף לאישור המפקח על הביטוח זכאית החברה לשנות את 
עלות הכיסוי הביטוחי אחת ל 3 שנים, אך לא לפני 1.7.2018

ד. תנאי 
    ביטול

אם לא שולמו התשלומים השוטפים במועדן, תהיה החברה 12. ביטול על-ידי המבוטח
זכאית לבטל את הפוליסה בכפוף להוראות החוק

בכל עת בהודעה בכתב לחברה ובהתאם להוראות ההסדר 13. ביטול על-ידי החברה
התחיקתי. 

ה. חריגים 
וסייגים

14. החרגה בגין מצב רפואי 
קיים

אם קיימת החרגה, הפירוט מופיע בדף פרטי הביטוח

סעיפי חריגים – “הגבלת חבות החברה” בתנאי הפוליסה15. סייגים לחבות החברה

16. כיסוי לזמן המילואים ו/או 
      עקב פעולת טרור

יש כיסוי לזמן מילואים ו/או לטרור בכפוף לסעיפי החריגים 
ב”הגבלת חבות החברה” בתנאי הפוליסה

17. שחרור במקרה של אבדן 
כושר עבודה חלקי

אם קיים – ראה בדף פרטי הביטוח

בכפוף למגבלות ולסייגים בתנאי הפוליסה תקוצר תקופת 18. קיצור תקופת המתנה
ההמתנה במקרים האלה:

תרומת איברים – מהיום השני של אבדן כושר העבודה
אשפוז – מהיום השמיני לאשפוז

השתלה – מהיום השני של ההשתלה

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים
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פרק הכיסוי הביטוחי 
הכי להכנסה פלוס )שחרור בלבד(

)נספח 731(

כיסוי ביטוחי לשחרור מהחובה לשלם את התשלום השוטף לפוליסה אליה מצורף נספח זה לרבות שחרור מחובת 
תשלום עלות הכיסוי הביטוחי בגין נספח זה, במקרה של אבדן מוחלט של כושר העבודה.

פרק ראשון – תנאים כלליים

להצעה,  ובהתאם  הביטוח,  פרטי  בדף  כמפורט  הביטוחי,  הכיסוי  עלות  תשלום  תמורת  כי  בזה  ומוסכם  מוצהר 
להצהרות ולהודעות אותן מסר המבוטח לחברה, המהוות חלק בלתי נפרד מפרק כיסוי ביטוחי זה, ובכפוף לתנאים, 
להוראות ולחריגים הקבועים בתנאי פרק כיסוי ביטוחי זה, מתחייבת החברה לשחרר את המשלם מהחובה לשלם 
את התשלום השוטף לפוליסה אליה מצורף נספח זה לרבות מחובת תשלום עלות הכיסוי הביטוחי בגין נספח זה, 

במקרה של אבדן מוחלט של כושר העבודה של המבוטח.

הגדרות  .1

בפרק כיסוי ביטוחי זה יהיו למונחים ולמילים המשמעות שלהלן:  

אבדן מוחלט של כושר העבודה, שנגרם למבוטח במהלך תקופת הביטוח על פי  מקרה הביטוח -   
פרק כיסוי ביטוחי זה. 

כולו  זה,  נספח  בגין  הביטוחי  הכיסוי  ועלות  לפוליסה  השוטף  התשלום  משלם  המשלם -     
תשלום  חובת  או  השוטף  התשלום  תשלום  שחובת  ככל  כי  מובהר  חלקו.  או 
עלות הכיסוי הביטוחי מתחלקת בין כמה משלמים, ייחשב כל אחד מהמשלמים 

כמשלם נפרד.

חוק גיל פרישה, תשס"ד- 2004. חוק גיל פרישה -   

בפרק   2 בסעיף  כאמור  זה  ביטוחי  כיסוי  פרק  בגין  המשולמים  הביטוח  דמי  עלות הכיסוי הביטוחי -   
הראשון להלן.

חוזה הביטוח אליו מצורף פרק כיסוי ביטוחי זה.  פוליסה -      

שחרור המשלם מחובת תשלום התשלום השוטף לפוליסה לרבות עלות הכיסוי  שחרור מתשלום -   
הביטוחי בגין נספח זה.

השכר שעל-פיו משולמת עלות הכיסוי הביטוחי בביטוח אובדן כושר עבודה בו  שכר מבוטח -     
עלות הכיסוי הביטוחי צמודה לשכר.

וגרם  הביטוח  תקופת  במשך  שקרה  צפוי  ובלתי  אלים  פתאומי,  חיצוני,  אירוע  תאונה -      
במישרין ובלי קשר לגורמים אחרים, לפגיעה פיזית בגוף המבוטח, ומהווה בלא 
תלות בכל סיבה אחרת את הסיבה היחידה הישירה והמיידית למקרה הביטוח. 

להסרת ספק מובהר בזה כי פגיעה כתוצאה ממחלה או כתוצאה מצטברת של       
או  מילולית  אלימות  מהשפעת  כתוצאה  או  )מיקרו-טראומה(  זעירות  פגיעות 

כתוצאה מפגיעה פסיכולוגית או אמוציונלית, אינה בגדר תאונה.
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כיסוי  פרק  של  הביטוח  התחלת  כתאריך  הביטוח  פרטי  בדף  הרשום  התאריך  תאריך תחילת הביטוח -   
ביטוחי זה.

השחרור משתלום לו זכאי המשלם על פי נספח זה בקרות מקרה הביטוח והכל  תגמולי הביטוח -   
בהתאם ובכפוף להוראות נספח זה.

התאריך הרשום בדף פרטי הביטוח כתאריך תום תקופת הביטוח של פרק כיסוי  תום תקופת הביטוח -   
ביטוחי זה ואשר לא יחול קודם למועד הגיעו של המבוטח לגיל פרישה מוקדמת 
או לאחר הגיעו של המבוטח לגיל פרישה חובה, כהגדרת מונחים אלה בחוק גיל 

פרישה.

תקופה אשר משכה נקוב בפרק כיסוי ביטוחי זה, שתחילתה בתאריך תחילת  תקופת אכשרה -    
הביטוח של פרק כיסוי ביטוחי זה.

בתקופה זו לא תהיה החברה אחראית לתשלום על-פי סעיפים 3.4 ו-3.6 לפרק       
זו.  בתקופה  אירע  אשר  ביטוח  מקרה  בגין  הזה  הביטוחי  הכיסוי  בפרק  השני 
כמקרה  דינו  האכשרה  בתקופת  שאירע  הנ"ל  הסעיפים  פי  על  ביטוח  מקרה 

ביטוח שאירע לפני תחילת הביטוח על-פי פרק כיסוי ביטוחי זה.

כתקופת  הביטוח  פרטי  בדף  נקוב  משכה  אשר  רצופה  זמן  תקופת  תקופת המתנה -     
המתנה ותחילתה ביום קרות מקרה הביטוח. בגין תקופה זו לא לפוליסה ישולמו 

תגמולי ביטוח )שחרור מתשלום(.

דמי הביטוח השוטפים המשולמים לפוליסה. תשלום שוטף -    

זה,  בפרק  מונחים  הפוליסה.  של  הכלליים  בתנאים  הקבועות  להגדרות  בנוסף  הינן  זה  בפרק  הגדרות   
שההגדרות שלהם אינן מופיעות בסעיף זה, תיקבע הגדרתם על-פי ההגדרות שבפוליסה.

עלות הכיסוי הביטוח ודרך תשלומה  .2

עלות הכיסוי הביטוחי בגין פרק כיסוי ביטוחי זה הינה כנקוב בדף פרטי הביטוח ותיקבע על-פי גילו של   2.1  
המבוטח ומצבו הרפואי בתאריך תחילת הביטוח. 

עלות הכיסוי הביטוחי תשתנה בכל שנה, בחודש ההולדת של המבוטח בהתאם לטבלת התעריפים   2.2  
המצורפת לדף פרטי הביטוח.

שינוי עלות הכיסוי הביטוחי  .3

החברה תהיה זכאית לשנות את לוח שיעורי עלות הכיסוי הביטוחי לפרק כיסוי ביטוחי זה לכלל המבוטחים   3.1  
כאמור.  השינוי  את  אישר  שהממונה  בתנאי  וזאת   ,1.7.2018 לפני  לא  אך  שנים,  לשלוש  לשנה   אחת 

אי-מימוש הזכות האמורה בשנת ביטוח מסוימת לא יגרע מזכות החברה לממשה לאחר מכן.

60 ימים לאחר שהודיעה החברה בכתב על-כך  ייכנס לתוקף  שינוי עלות הכיסוי הביטוחי כאמור לעיל   3.2  
למשלם. המשלם יהיה חייב בתשלום עלות הכיסוי הביטוחי בעקבות השינוי האמור. 

למען הסר ספק, שינוי עלות הכיסוי הביטוחי על-פי סעיף זה הוא נוסף על שינוי עלות הכיסוי הביטוחי   3.3  
על-פי סעיף 2 לעיל.
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תנאי הצמדה   .4

הגדרות:  4.1  

למונחים הבאים ולמילים הבאות תהיה המשמעות שלהלן:   

פרטי  בדף  והרשום  הביטוח  תחילת  תאריך  לפני  באחרונה  שפורסם  המדד  המדד היסודי –   א.    
הביטוח, מותאם למדד הבסיס )100 נקודות( מחודש  ינואר 1959 מחולק באלף.

המדד שפורסם באחרונה לפני יום התשלום, מותאם לבסיס הנ"ל. המדד הקובע –   ב.    

עלות הכיסוי הביטוחי תהיה צמודה למדד או לשכר המבוטח, כמפורט בדף פרטי הביטוח.  4.2  

כל הסכומים האחרים הקבועים בפרק כיסוי ביטוחי זה, יהיו צמודים לפי שעור עליית המדד הקובע ביום   4.3  
ביצוע התשלום בפועל לעומת המדד היסודי.

חריגים- הגבלת חבות החברה   .5

תביעה  כל  ובגין  מקצתו  או  כולו  ביטוח  מקרה  בגין  זה  ביטוחי  כיסוי  פרק  על-פי  אחראית  תהיה  לא  החברה   
הקשורה במישרין או בעקיפין או הנובעת מ-: 

ניסיון להתאבדות או חבלה עצמית במתכוון או סיכון עצמי במתכוון )למעט ניסיון להציל חיי אדם( בין אם   5.1  
המבוטח שפוי ובין אם לאו.

שכרות או שימוש בסמים )למעט שימוש בסמים על-פי הוראת רופא(.  5.2  

השתתפות המבוטח בביצוע מעשה פלילי.  5.3  

פעולות מלחמה של כוחות מזוינים של מדינה אחרת ושל צה"ל בין שהוכרז מצב מלחמה ובין אם לאו.  5.4  

פעולות מלחמה או פעולות צבאיות או מעין צבאיות עוינות של כוחות סדירים או בלתי סדירים או ארגונים   5.5  
מזויינים אחרים, שאינם שייכים למדינה ריבונית וכן פעולות, כאמור, של צבא הגנה לישראל, כנגד כוחות 
או ארגונים כאלה, באם נמשכו פעולות אלו יותר מ-48 שעות רצופות. במקרים בהם הפעולות האמורות 

נמשכו יותר מ-48 שעות רצופות, לא יכוסו גם פגיעות, שאירעו במהלך 48 השעות הראשונות.

פגיעות  גם  יכוסו  לא  זה  במקרה  ברציפות.  שעות  מ-48  יותר  שנמשכה  המונית,  אזרחית  התקוממות   5.6  
שאירעו במהלך 48 השעות הראשונות.

פגיעה בנשק לא קונבנציונלי )כגון אטומי, כימי, ביולוגי( או מטילים בליסטיים קונבנציונליים, וזאת על-אף   5.7  
האמור בסעיפים קטנים 5.5 ו- 5.6 לעיל.

במקרה והמבוטח איבד את כושר העבודה עקב המקרים המפורטים בסעיפים 5.4, 5.5 ו-5.6 לעיל, שבהם יהיה   
זכאי לפיצוי לפי פרק כיסוי ביטוחי זה, תשלם החברה למבוטח, לאחר תום תקופת ההמתנה, את סכום הפיצוי 
החודשי בניכוי כל תשלום המגיע למבוטח מגורם ממשלתי על-פי חוק, אף אם ויתר על זכותו לקבלת הפיצוי 

מגורם זה.

התשלום  גובה  בצירוף  לעיל,  ו-5.6   5.5  5.4 סעיפים  בגין  החברה  שתשלם  החודשי  הפיצוי  כי  בזאת  מותנה   
השוטף שמהחובה לשלמו שוחרר המשלם, לא יעלה על-סך של 19,905 ₪ )לפי המדד הידוע ב-15 במאי 

 .)2013
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טיסת המבוטח בכלי-טיס אזרחי כלשהו, פרט לטיסת המבוטח כנוסע בכלי - טיס אזרחי בעל רשיון טיס   5.8  
מתאים להובלת נוסעים שהוצא על-ידי שלטונות מוסמכים.

)AIDS( ו/או מחלה או תסמונת דומה שהיא מוטציה או וריאציה שלהן –  מחלת הכשל החיסוני הנרכש   5.9  
הידועה היום או שתתגלה או תאובחן בעתיד, יהיה שמה אשר יהיה, למעט אם נדבק עקב טיפול רפואי 

שניתן למבוטח על-ידי הרשויות המוסמכות בישראל.

הגבלת חבות החברה מחוץ לגבולות ישראל  .6

שהה המבוטח מחוץ לגבולות ישראל בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, תהיה חבות החברה על פי   6.1  
פרק כיסוי ביטוחי זה, בעת השהות מחוץ לגבולות ישראל מוגבלת ל- 90 ימים בלבד בכל שהייה מחוץ 

לגבולות ישראל, אלא אם הסכימה החברה מראש ובכתב לקבל אחריות בהיקף שונה.

חזר המבוטח לישראל תמשיך החברה לשלם תגמולי ביטוח כל עוד הוא זכאי לכך על-פי תנאי פרק   6.2  
כיסוי ביטוחי זה.

ביטול פרק הכיסוי הביטוחי  .7

המבוטח רשאי לבטל את פרק כיסוי ביטוחי זה בהודעה בכתב לחברה בכל עת והביטול יכנס לתוקפו   7.1  
בתום החודש שבו התקבלה הודעת הביטול על-ידי החברה והכל בכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח.

תוקף פרק כיסוי ביטוחי זה יפקע בקרות אחד או יותר מן המקרים שלהלן, הקודם מביניהם:  7.2  

מות המבוטח. א.    

תום תקופת הביטוח על פי פרק זה. ב.    

ביטול הפוליסה או תשלום ערך הפדיון המלא של הפוליסה או כאשר הפכה הפוליסה למוקפאת  ג.    
אליה  הפוליסה  לתנאי  בכפוף  והכל  זמני  לריסק  הביטוחי  בכיסוי  להמשיך  שלא  בחר  והמבוטח 
צורף פרק כיסוי ביטוחי זה, לעניין מועד סיום חבות החברה במקרה של פדיון מלא או הקפאה בלא 

המשך הכיסויים הביטוחיים.

שינוי מקצוע, עיסוק או תחביב  .8

על  זה.  לביטוח  יסוד  משמשים  לביטוח  בהצעה  כמפורט  המבוטח  של  והתחביבים  העיסוק  המקצוע,   8.1  
המבוטח להודיע לחברה על כל שינוי כאמור.

 
יחסי אם בדרך קביעת תנאים  באופן  יותר, תוקטן חבות החברה  אם המבוטח שינה מקצועו למסוכן   8.2  
חדשים לענין עלות הכיסוי הביטוחי הדרושה לשם שמירת סכום תגמולי הביטוח או באמצעות הקטנת 

סכום הביטוח על פי 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.

אם שינה המבוטח את מקצועו למסוכן פחות משהיה בעת עשיית הביטוח, יהיה זכאי המשלם להחזר    
עלות כיסוי ביטוחי ממועד השינוי או ההודעה על השינוי או מעת שנודע למבטח על השינוי, לפי המאוחר 

והכל בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
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מצב רפואי קודם  .9

הגדרות:  9.1  

לביטוח,  הצטרפותו  מועד  לפני  במבוטח  שאובחנו  רפואיות  נסיבות  מערכת  מצב רפואי קודם -     
לרבות בשל מחלה או תאונה; לעניין זה, "אובחנו במבוטח" – בדרך של אבחנה 
בששת  שהתקיים  מתועד  רפואי  אבחון  של  בתהליך  או  מתועדת,  רפואית 

החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח.

סייג בשל    
סייג כללי בפוליסה הפוטר את החברה מחבותה או המפחית את חבות החברה  מצב רפואי קודם -     
או את היקף הכיסוי, בשל מקרה ביטוח אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל 

של מצב רפואי קודם, ואשר אירע למבוטח בתקופה שבה חל הסייג.

תוקף סייג בשל מצב רפואי קודם -   9.2  

סייג בשל מצב רפואי קודם, לעניין המבוטח שגילו במועד תאריך תחילת הביטוח הוא:    

9.2.1  פחות מ-65 שנים – יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתאריך תחילת הביטוח.   

9.2.2  65 שנים או יותר – יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתאריך תחילת הביטוח.     

סייג בשל מצב רפואי מסוים למבוטח מסוים -   9.3  

על אף האמור בסעיף 9.2 לעיל, סייג לחבות החברה או להיקף הכיסוי בשל מצב רפואי מסוים שפורט 
בדף פרטי הביטוח לגבי מבוטח מסוים, יהיה תקף לתקופה שצוינה בדף פרטי הביטוח לצד אותו מצב 

רפואי מסוים.

אי תחולת סייג בשל מצב רפואי קודם -  9.4  
 

סייג בשל מצב רפואי קודם לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע לחברה על מצב בריאותו הקודם, והחברה 
לא סייגה במפורש בדף פרטי הביטוח את המצב הרפואי המסוים הנזכר בהודעת המבוטח.

השבת עלות הכיסוי הביטוחי -   9.5  

פטורה החברה מחבותה בשל ההוראות המפורטות בסעיף 9.2 לעיל ונדחתה תביעת המבוטח, ומבטח 
סביר לא היה מתקשר באותו חוזה ביטוח, אף בעלות כיסוי ביטוחי גבוהה יותר, אילו ידע במועד כריתת 
חוזה הביטוח את מצבו הרפואי הקודם של המבוטח, תחזיר החברה למשלם את עלות הכיסוי הביטוחי 
ששילם בעד פרק הזמן עד ביטול חוזה הביטוח, בניכוי החלק היחסי של עלות הכיסוי הביטוחי בעבור 

כיסוי ביטוחי שבשלו שולמו למבוטח תגמולי ביטוח: על עלות הכיסוי הביטוחי יתווספו הפרשי הצמדה.
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פרק שני – אובדן מוחלט של כושר העבודה

הגדרת אובדן מוחלט של כושר העבודה  .1

המבוטח ייחשב כמי שאיבד באופן מוחלט את כושר עבודתו, אם נתמלאו כל התנאים שלהלן:  

עקב מחלה או תאונה, נשלל ממנו בשיעור של 75% לפחות הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע במקצוע   1.1  
ובעיסוק בהם עסק ערב קרות מקרה הביטוח ושעליהם הצהיר בהצעה, או הודיע על פי סעיף 8 לפרק 

הראשון.

אינו עובד או עוסק בפועל בעבודה כלשהי ואינו מקבל במישרין או בעקיפין שכר או תגמול או הכנסה   1.2  
בגין עבודתו, למעט הכנסה שמקורה מעבודה שעבד לפני קרות מקרה הביטוח.

 
התנאים בסעיף קטן 1.1 ו-1.2 לעיל התקיימו במשך תקופה העולה על תקופת ההמתנה כמפורט בדף   1.3  

פרטי הביטוח.

אם לא הייתה למבוטח תעסוקה במהלך התקופה של שנים עשר החודשים שקדמו לקרות מקרה הביטוח, ייחשב 
המבוטח כמי שאיבד את כושר עבודתו באופן מוחלט, אם עקב מחלה או תאונה יהיה המבוטח מרותק לבית.

חישוב השחרור מהחובה לשלם את התשלום השוטף  .2

במקרה בו התשלום השוטף צמוד למדד, תשחרר החברה את המשלם מהחובה לשלם את התשלום   2.1  
השוטף לפוליסה לרבות מהחובה לשלם עלות הכיסוי הביטוחי לפי נספח זה, כאמור בסעיף 3.1 להלן.

במקרה בו התשלום השוטף משולם על-פי השכר המבוטח, התשלום השוטף ממנו ישוחרר המשלם   2.2  
ב-12  זה  ביטוחי  כיסוי  לפרק  הביטוחי  הכיסוי  עלות  שולמה  שעל-פיו  הממוצע  השכר  על-פי  יהיה 
החודשים שקדמו לקרות מקרה הביטוח )או מתחילת הביטוח אם חלפו פחות מ-12 חודשים(, צמוד 

למדד, או על-פי השכר שלפיו שולמה עלות הכיסוי הביטוחי האחרונה, לפי הגבוה מביניהם.

אם חלפו פחות מ-12 חודשים מתאריך תחילת הביטוח, אזי הממוצע החודשי יחושב מתאריך תחילת    
הכיסוי  עלות  תשלום  מיום  למדד  צמוד  יהיה  החודשי  השכר  כאמור,  הממוצע  חישוב  לעניין  הביטוח. 

הביטוחי בגינו ועד לתום תקופת ההמתנה. 

במקרה והתשלום השוטף יגדל ריאלית תהא לחברה הזכות להגביל עליה זו אם בחודש כלשהו יעלה    
10% מהממוצע של התשלומים השוטפים צמודים למדד ב-12  התשלום השוטף בשיעור העולה על 
שתשחרר  השוטף  בתשלום  הגידול  יוגבל  זה  במקרה  האמור.  לחודש  שקדמו  האחרונים  החודשים 
החברה ל-10% מהממוצע האמור אלא אם אישרה החברה אחרת בכפוף לאמור בסעיף "הגדלת סכום 

הביטוח" שבפרק הכיסוי הביטוחי בפוליסה.

תשלומו  מחובת  אשר  השוטף  התשלום  סכום  יהיה  השוטף,  התשלום  לשחרור  השני  מהחודש  החל    
ישוחרר המשלם צמוד למדד.

התחייבות החברה  .3

במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה  3.1  

החל מתום תקופת ההמתנה, וכל עוד המבוטח נמצא באבדן מוחלט של כושר העבודה, ולכל   3.1.1   
המאוחר עד תום תוקפו של פרק כיסוי ביטוחי זה, ישוחרר המשלם מהחובה לשלם את התשלום 
השוטף לפוליסה ומהחובה לשלם את עלות הכיסוי הביטוחי על פי נספח זה שזמן פירעונם חל 

בתוך אותה התקופה, ופרק כיסוי ביטוחי זה והפוליסה יעמדו בתוקפם המלא.
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שחרור התשלום השוטף  ועלות הכיסוי הביטוחי הראשונים יחושבו באופן יחסי מתום תקופת   3.1.2   
הביטוחי  הכיסוי  ועלות  השוטף  התשלום  שחרור  שלאחריה.  החודש  התחלת  עד  ההמתנה 

האחרונים יחושבו באופן יחסי לפי מספר הימים שנמשך אי הכושר באותו החודש.

לצורך שחרור זה, יחשב אופן תשלום התשלום השוטף ועלות הכיסוי הביטוחי כתשלום חודשי,   3.1.3   
וחובת המשך התשלום השוטף ועלות הכיסוי הביטוחי עקב החזרת כושר העבודה של המבוטח 

תחול על המשלם למן תחילת החודש הסמוך לחודש האחרון שלגביו חל השחרור מתשלום.

במקרה של חזרה מלאה או חלקית של המבוטח לעבודה אחרת )ולא לעבודתו(  3.2  

אם על אף היותו באובדן מוחלט של כושר העבודה, מלא או חלקי, כמוגדר לעיל עבד המבוטח   3.2.1   
באופן מלא או חלקי בכל עבודה שהיא למעט בעבודה או בעיסוק ו/או במקצוע בהם עסק לפני 
8 לפרק הראשון )להלן  קרות מקרה הביטוח ושעליהם הצהיר בהצעה, או הודיע על פי סעיף 
את  החברה  תשחרר  המוצהרת,  החודשית  מהכנסתו  הכנסתו  ופחתה  האחרת"(,  "העבודה   –
המשלם מהחובה לשלם את שיעור התשלום השוטף ועלות הכיסוי הביטוחי המתאימים לפגיעה 

היחסית בהשתכרותו של המבוטח. 

המבוטח,  עבד  השחרור,  התחלת  מיום  הראשונים  החודשים   12 ב-  אם  לעיל,  האמור  למרות   3.2.2   
שאינו עצמאי, בעבודה אחרת בתקופת היותו באי כושר עבודה מוחלט או חלקי, ישוחרר המשלם 

במקרה זה מתשלום של 50% מהתשלום השוטף ומעלות הכיסוי הביטוחי בתקופה זו.

היה המבוטח עצמאי כמדווח לרשויות המס, לא תיחשב הכנסתו בשנה הראשונה שלאחר קרות   3.2.3   
מקרה הביטוח כהכנסת עבודה ובלבד שסך הכנסה זה, בתוספת תגמולי הביטוח להם הוא זכאי 

בגין אובדן כושר העבודה, לא יעלה על 150% מהכנסתו לפני קרות מקרה הביטוח. 

מתרומת  כתוצאה  המבוטח  של  העבודה  כושר  של  מוחלט  אובדן  של  במקרה  המתנה  תקופת  קיצור   3.3  
איברים

היה המבוטח באובדן מוחלט של כושר העבודה כתוצאה מתרומת איבר מגופו לאדם אחר ותרומה זו    
בוצעה לאחר 12 חודשים לפחות מתאריך תחילת הביטוח, יהיה המשלם זכאי לשחרור מחובה לשלם 
את התשלום השוטף לפוליסה החל מהיום השני לאובדן המוחלט של כושר העבודה, בתנאי שהאובדן 

המוחלט של כושר העבודה נמשך יותר מ-14 ימים.

במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה למבוטחת בהריון ולאחר הלידה  3.4  

את  החברה  תשחרר  ההריון,  בתקופת  העבודה,  כושר  של  מוחלט  באובדן  המבוטחת  הייתה    3.4.1   
המשלם מהחובה לשלם את התשלום השוטף ואת עלות הכיסוי הביטוחי, החל מתום תקופת 

ההמתנה, וכל עוד היא נמצאת באובדן מוחלט של כושר העבודה,למעט  במקרים שלהלן:

המבוטחת עברה טיפולי פוריות ו/או הפריית מבחנה.  )1(    
גיל המבוטחת בתחילת ההריון גבוה מגיל 40.  )2(    

למבוטחת  החברה  תשלם  הלידה,  לאחר  עבודה  כושר  של  מוחלט  באובדן  המבוטחת  הייתה 
תגמולי ביטוח, למעט אם אובדן כושר העבודה נגרם מדיכאון שלאחר לידה.

תקופת האכשרה על פי כיסוי זה תהיה 9 חודשים.  3.4.2   

קיצור תקופת המתנה כתוצאה מאשפוז במקרה אובדן מוחלט של כושר העבודה של המבוטח   3.5  

מקרה  קרות  עקב  ההמתנה  תקופת  של  במהלכה  כללי,  בבית-חולים  המבוטח  אושפז  אם   3.5.1   
הביטוח, לתקופה העולה על 14 ימים רצופים, תשחרר החברה את המשלם מהחובה לשלם את 
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התשלום השוטף ואת עלות הכיסוי הביטוחי במקרה של אובדן מוחלט של כושר עבודתו  החל 
מהיום ה-8 לאשפוזו של המבוטח. 

למען הסר ספק, אם תקופת האשפוז תחול לאחר תום תקופת ההמתנה, לא ישוחרר המשלם   3.5.2   
מהחובה לשלם את התשלום השוטף, בגין תקופת האשפוז.

קיצור תקופת המתנה באובדן מוחלט של כושר העבודה במקרה של השתלה  3.6  

השתלה – כריתה כירוגית או הוצאה מגוף המבוטח של ריאה, לב, כליה, לבלב, כבד וכל שילוב   3.6.1   
או  במקומם,  אחר  אדם  של  מגופו  נלקחו  אשר  מאיבר  חלק  או  שלם  איבר  והשתלת  ביניהם, 

השתלה של מח עצמות מתורם אחר בגוף המבוטח.

ביצוע  מחייב  המבוטח  של  הבריאותי  ומצבו  העבודה  כושר  של  מוחלט  באובדן  המבוטח  היה   3.6.2   
השתלה כאמור בסעיף קטן 3.6.1 לעיל, יהיה המשלם משוחרר מהחובה לשלם את התשלום 
השוטף החל מהיום השני לאובדן המוחלט של כושר העבודה, בתנאי שהאובדן המוחלט של 

כושר העבודה נמשך יותר מ-14 ימים.

30 ימים, למעט אם מקרה הביטוח ארע עקב תאונה  תקופת אכשרה על פי כיסוי זה תהיה בת   3.6.3   
שארעה בתקופה זו.

חזרת כושר העבודה  .4

יהיה חייב בתשלום  והמשלם  אם כושר העבודה חזר למבוטח, חייב הוא או המשלם להודיע זאת לחברה   
התשלום השוטף ועלות הכיסוי הביטוחי במלואם החל בחודש שלאחר חזרת כושר העבודה של המבוטח. אם 
החברה שחררה את המשלם מהחובה לשלם את התשלום השוטף ועלות הכיסוי הביטוחי בעד זמן שלאחר 

חזרת כושר העבודה כאמור, יהיה המשלם חייב להחזיר תשלומים אלה לחברה.

חובת המשך התשלומים השוטפים ועלות הכיסוי הביטוחי המלאים עקב חזרת כושר העבודה של המבוטח   
תחול על המשלם למן התחלת החודש הסמוך לחודש האחרון שבעדו שוחרר המשלם מהחובה לשלם את 

התשלום השוטף ועלות הכיסוי הביטוחי.

אובדן כושר עבודה חוזר  .5

כושר  חלקי  או  מוחלט  באופן  שוב  אבד  השוטפים  התשלומים  שחרור  תשלומי  מהפסקת  שנה  בתוך  אם 
עבודתו של המבוטח מחמת אותה מחלה או תאונה שבגללה שוחרר המשלם מהחובה לשלם את התשלום 
השוטף ועלות הכיסוי הביטוחי קודם לכן, ופרק כיסוי ביטוחי זה היה עדיין בתוקפו, יראו באיבוד כושר העבודה 
החוזר המשך לאיבוד כושר העבודה הקודם שבגינו שוחרר המשלם מהחובה לשלם את התשלום השוטף. 
תחול  ולא  העבודה  כושר  של  החוזר  האיבוד  מקרות  תתחיל  השוטף  התשלום  מתשלום  השחרור  תקופת 

במקרה זה תקופת המתנה.
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פרק שלישי – כללי
התביעה  .1

כל המבוטח או על המשלם למסור לחברה הודעה בכתב על קרות – מקרה הביטוח, סמוך למועד שבו   1.1  
ארע.

עם קבלת ההודעה על מקרה הביטוח, תעביר החברה למודיע ולמבוטח את הטפסים הדרושים למילוי   1.2  
כתב התביעה ולמילוי הדוח של הרופא המטפל במבוטח. את הטפסים האלה, לאחר שימולאו כנדרש, 
יש להחזיר לחברה בתוך חודש ממועד קבלתם. אם המבוטח היה שכיר, יש לצרף לטפסים הללו תעודה 
ממעבידו של המבוטח, בה יאושר, שמאז התחלת אי הכושר המוחלט לא עבד בפועל המבוטח אצל 

מעבידו ולא קיבל שכר עבודה ממעבידו.

המבוטח או המשלם לפי העניין יהיה חייב להמציא לחברה על-חשבונו את כל המסמכים הרלוונטיים   1.3  
האחרים הדרושים לה באופן סביר לשם בירור מקרה הביטוח.

וקיומה היה מאפשר לחברה להקטין  1.3 לעיל במועדה,  ו/או   1.1 לא קיומה החובה כאמור בסעיפים   1.4  
חבותה, אין היא חייבת בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיתה חייבת בהם אילו קויימה החובה. הוראה זו 

לא תחול בכל אחת מאלה:

החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות.   1.4.1   
אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור.   1.4.2   

החברה תהיה רשאית לנהל חקירה באופן סביר ובכלל זה לבדוק את המבוטח על-ידי רופא או רופאים   1.5  
וכן כל זמן שהחברה משחררת את המשלם מהחובה  ועל חשבונה הן לפני אישור התביעה  מטעמה 

לשלם את התשלום השוטף.

החברה תחליט בתוך 30 ימים מיום שהומצאו לה כל המסמכים הדרושים לפי פרק זה אם זכאי המבוטח   1.6  
ו או למשלם. אם ההחלטה היא חיובית, תשחרר החברה את  לתגמולי ביטוח ותודיע על-כך למבוטח 

המשלם מהחובה לשלם את התשלום השוטף החל מתום תקופת ההמתנה.

החברה תנכה מכל תשלום שעליה לשלם על-פי פרק כיסוי ביטוחי זה, כל חוב המגיע לה על-פי פרק   1.7  
כיסוי ביטוחי זה מהמבוטח או מן המשלם, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

השחרור יתבצע כנגד אישורים שימציא המבוטח או המוטב )אם עקב מצב בריאותו נמנע מהמבוטח   1.8  
לעשות כן(, בהתאם לדרישות החברה, על המשך קיום אבדן הכושר המוחלט של המבוטח, לעבודה, 

בהתאם לנסיבות.

שוחרר המשלם מהחובה לשלם את התשלום השוטף בהתאם לפרק כיסוי ביטוחי זה בגין תקופה בה   1.9  
לא היה זכאי לשחרור כאמור, תחול עליו החובה להחזירם מיד לחברה בצירוף הפרשי הצמדה למדד 

כמפורט בסעיף 4 בפרק הראשון.

עד התחלת שחרור התשלום השוטף יש להמשיך לשלם את התשלומים השוטפים בעבור הפוליסה ואת   1.10  
עלות הכיסוי הביטוחי על פי פרק כיסוי ביטוחי זה. סכומים אלה ששולמו יוחזרו למשלם היה ותאושר 

התביעה וממועד אישורה.

במות המבוטח חייב המשלם או המוטב או בא-כוחם להודיע על-כך לחברה.  1.11  

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי השחרור מתשלום התשלום השוטף לפי פרק כיסוי ביטוחי זה מותנה בקיום   
תנאי פרק זה על-ידי המבוטח ועל-ידי כל אדם שחייב לעשות כל פעולה על-פיו.



54

ערכי פדיון וסילוק  .2

לפרק כיסוי ביטוחי זה אין ערכי פדיון וסילוק.  2.1  

ערך הפדיון של הפוליסה יחושב על-ידי החברה במשך כל תקופת השחרור מתשלום התשלום השוטף   2.2  
כאילו המשיך תשלומו, בהתאם לתנאי הפוליסה.

למען הסר ספק, יצוין כי במקרה וניתנה הלוואה בשעבוד הפוליסה, לא יחול השחרור מתשלום התשלום   2.3  
השוטף על ההלוואה ויש להמשיך לשלם ולפרוע את ההלוואה בהתאם לתנאיה.

איסור שעבוד   .3

פרק כיסוי ביטוחי זה אינו ניתן לשעבוד או להעברה בצורה כלשהי, והחברה לא תחויב על-ידי כל הודעה   
או בקשה כזאת של המבוטח, המבוטח, או כל גורם אחר. במקרה של שעבוד הפוליסה, לא יחול שעבוד על 

 פרק כיסוי ביטוחי זה.

שינויים, ויתורים או סטיות בתנאי הפוליסה וסתירות  .4

פרק כיסוי ביטוחי זה כפוף לתנאים של הפוליסה אליה הוא מצורף, בשינויים המתחייבים.  4.1  

שינויים ו/או ויתורים ו/או סטיות מן התנאים של הפוליסה אליה מצורף פרק כיסוי ביטוחי זה שנרשמו   4.2  
בפרקים שצורפו לפוליסה, לא יתפרשו שינויים ו/או ויתורים ו/או סטיות מהתנאים הנוגעים לפרק כיסוי 

ביטוחי זה, אלא אם צוין במפורש באמצעות רישום מתאים שהכוונה גם לפרק כיסוי ביטוחי זה.

במקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין התנאים של נספח מסוים שצורף לפוליסה, יחולו תנאי הנספח   4.3  
של  במקרה  הכלליים.  התנאים  יחולו  הפוליסה  חלקי  שאר  ועל  נספח,  מאותו  הנובעות  ההטבות  על 
סתירה בין התנאים של נספחים שונים, יחולו התנאים של כל נספח על ההטבות הנובעות מאותו נספח 

לפי העניין.

כפיפות  .5

על נספח זה חלות הוראות ההסדר התחיקתי, והוא כפוף להן. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הנספח   
להוראות קוגנטיות בהסדר התחיקתי, יחולו הוראות ההסדר התחיקתי.
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התנאיםהנושא

פרנצ’יזה1.  שם הנספחא. כללי

א. במקרה בו מצורף נספח זה לפרק כיסוי ביטוחי לאובדן כושר 2. הכיסויים
התשלום  תשלום  מחובת  ושחרור  חודשי  פיצוי  הכולל  עבודה  
השוטף לפוליסה, הרי שבמקרה בו היה המבוטח באובדן מוחלט 
ההמתנה,  תקופת  על  העולה  לתקופה  העבודה  כושר  של 
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. במקרה 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 
וכן  במשך תקופת ההמתנה  כושר העבודה  של  מוחלט  באובדן 
הוא  בהם  בחודשים  העבודה,  כושר  של  מוחלט  באובדן  נותר 
מקבל  בהם  בחודשים  ו/או  הנוסף  החודשי  הפיצוי  את  מקבל 
המשלם את החזרי התשלום השוטף על-פי פרק כיסוי ביטוחי זה.

על-פי המפורט בדף פרטי הביטוח3. משך תקופת הביטוח

4. תנאים לחידוש אוטומטי

5. תקופת אכשרה

6. תקופת המתנה

7. השתתפות עצמית

ב. שינוי 
    תנאים

8.  שינוי תנאי הפוליסה במהלך 
     תקופת הביטוח

נספח פרנצ'יזה
הרחבה לביטוח אובדן כושר עבודה )נספח 703(

- גילוי נאות -

כמפורט בתנאי פרק כיסוי ביטוחי 
לאובדן כושר העבודה, שנרכש ע”י 

המבוטח ומצורף לתנאי הפוליסה
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ג. עלות
הכיסוי

הביטוחי

. 9. סכום עלות הכיסוי הביטוחי

10. מבנה עלות הכיסוי הביטוחי

11. שינוי עלות הכיסוי הביטוחי 
במהלך תקופת הביטוח

ד. תנאי 
    ביטול

12. ביטול על-ידי המבוטח

13. ביטול על-ידי החברה

ה. חריגים 
וסייגים

14. החרגה בגין מצב רפואי 
קיים

15. סייגים לחבות החברה

16. כיסוי לזמן המילואים ו/או 
      עקב פעולת טרור

17. שחרור מהתשלום השוטף

18. קיזוז או השתתפות 
בתשלומי הביטוח

19. קיצור תקופת המתנה

20. תשלומים נוספים

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים

כמפורט בתנאי פרק כיסוי ביטוחי 
לאובדן כושר העבודה, שנרכש ע”י 

המבוטח ומצורף לתנאי הפוליסה
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"שלב פלוס בפרמיה משתנה / הכי להכנסה פלוס" 
נספח פרנצ'יזה

הרחבה לביטוח אובדן כושר עבודה )נספח 703(

באובדן  המצוי  למבוטח  החברה  תשלם  הביטוח,  פרטי  בדף  כאמור  נוספת,  ביטוחי  כיסוי  עלות  תשלום  תמורת 
ו/או תחזיר למשלם  כפול  חודשי  פיצוי  והשני שלאחר תקופת ההמתנה,  מוחלט, בחודש הראשון  עבודה  כושר 
התשלום השוטף במהלך החודש הראשון והשני שלאחר תקופת ההמתנה, את התשלום השוטף ששולם לפוליסה 
בחודשים השני והשלישי של תקופת ההמתנה, הכל כמפורט בנספח זה ובכפוף לתנאים הכלליים של פרק כיסוי 

ביטוחי לאובדן כושר עבודה.

הגדרות ופרשנות   .1

משלם התשלום השוטף לפוליסה, כולו או חלקו. מובהר כי ככל שחובת  המשלם-     
התשלום השוטף מתחלקת בין כמה משלמים, יחשב כל אחד מהמשלמים 

כמשלם נפרד.

פרק כיסוי ביטוחי   
לאובדן כושר עבודה –  פרק כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה  אליו צורף נספח זה.  

הגדרות בנספח זה הינן בנוסף להגדרות הקבועות בתנאים הכלליים ובפרק כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה.   

מונחים בנספח זה, שההגדרות שלהם אינן מופיעות בסעיף זה, תיקבע הגדרתם על-פי ההגדרות בתנאים   
הכלליים של בפרק כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה.

מקרה הביטוח  .2

מקרה הביטוח הוא היותו של המבוטח באובדן מוחלט של כושר העבודה לתקופה העולה על תקופת   2.1  
ההמתנה הרשומה בדף פרטי הביטוח.

כיסוי  פרק  בתנאי  האמור  על-פי  ייבחנו  לתשלום  והזכאות  העבודה  כושר  של  מוחלט  אובדן  הגדרת   2.2  
ביטוחי לאובדן כושר עבודה.

התחייבות החברה  .3

במקרה בו מצורף פרק כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה הכולל פיצוי חודשי ושחרור מחובת תשלום   3.1  
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.

במקרה ובפרק כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה קיים כיסוי לשחרור מחובת תשלום התשלום השוטף,   3.2  
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.

למען הסר ספק, הפיצוי הנוסף ו/או התשלום השוטף שיוחזר, כאמור בסעיפים 3.1  ו-3.2  לעיל, ישולמו   3.3  
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 נספח זה.
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חריגים  לנספח זה  .4

במקרים המצוינים להלן והמופיעים בפרק הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה, לא יחול נספח זה:   4.1  
חזרה חלקית לעבודתו של המבוטח או לעבודה אחרת.  4.1.1   

קיצור תקופת המתנה במקרה של תרומת איברים.  4.1.2   
קיצור תקופת המתנה במקרה של אשפוז.  4.1.3   

4.1.4  פיצוי נוסף במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה שכתוצאה ממנו הפך המבוטח לבעל צורך    
סיעודי.

פיצוי נוסף במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה כתוצאה מתאונת דרכים.  4.1.5   
קיצור תקופת המתנה במקרה של ביצוע השתלה.  4.1.6   

שיפוי ו/או תשלום לשיקום מקצועי.  4.1.7   

שינויים, ויתורים או סטיות מתנאי פרק כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה  .5

המתחייבים,  עבודה, בשינויים  כושר  לאובדן  ביטוחי  כיסוי  פרק  של  הכלליים  לתנאים  כפוף  זה  נספח   5.1  
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

עבודה,  כושר  לאובדן  ביטוחי  כיסוי  פרק  של  הכלליים  מהתנאים  סטיות  ו/או  ויתורים  ו/או  שינויים   5.2  
במפורש  צוין  אם  אלא  זה,  לנספח  הנוגעים  מהתנאים  סטיות  ו/או  ויתורים  ו/או  כשינויים  יתפרשו  לא 

באמצעות רישום מתאים שהכוונה גם לנספח זה.
במקרה של סתירה בין האמור בנספח זה לבין האמור בפרק כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה, יחייב   5.3  

לעניין הזה תנאי נספח זה והאמור בו.
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התנאיםהנושא

שלב פלוס בפרמיה משתנה/הכי להכנסה פלוס - חלקי1.  שם הנספחא. כללי

המבוטח ייחשב כמי שאיבד באופן חלקי את כושר עבודתו אם 2. הכיסויים
נתמלאו כל התנאים הבאים:

א. הוא מקיים במצטבר את כל התנאים בפרק כיסוי ביטוחי   
לאובדן כושר עבודה אליהם צורף נספח זה בשיעור אובדן 

כושר עבודה שבין 25% ל–74%.
ב.כתוצאה מהאמור בסעיף א' לעיל, קטנה הכנסתו של   

המבוטח ב-25% לפחות.
ג.התנאים הנקובים בסעיפים א’ ו-ב’ לעיל, התקיימו במשך   
תקופה העולה על תקופת ההמתנה המפורטת בדף פרטי 

הביטוח.

על-פי המפורט בדף פרטי הביטוח3. משך תקופת הביטוח

4. תנאים לחידוש אוטומטי

5. תקופת אכשרה

6. תקופת המתנה

7. השתתפות עצמית

ב. שינוי 
    תנאים

8.  שינוי תנאי הפוליסה במהלך 
     תקופת הביטוח

נספח
שלב פלוס בפרמיה משתנה / הכי להכנסה פלוס – חלקי 

)נספח 702(
- גילוי נאות -

ג. עלות
הכיסוי

הביטוחי

. 9. סכום עלות הכיסוי הביטוחי

10. מבנה עלות הכיסוי הביטוחי

11. שינוי עלות הכיסוי הביטוחי 
במהלך תקופת הביטוח

ד. תנאי 
    ביטול

12. ביטול על-ידי המבוטח

13. ביטול על-ידי החברה

ה. חריגים 
וסייגים

14. החרגה בגין מצב רפואי 
קיים

15. סייגים לחבות החברה

16. כיסוי לזמן המילואים ו/או 
      עקב פעולת טרור

17. שחרור מהתשלום השוטף

18. קיזוז או השתתפות 
בתשלומי הביטוח

19. קיצור תקופת המתנה

20. תשלומים נוספים

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים

כמפורט בתנאי פרק כיסוי ביטוחי 
לאובדן כושר העבודה, שנרכש ע”י 

המבוטח ומצורף לתנאי הפוליסה
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"שלב פלוס בפרמיה משתנה / הכי להכנסה פלוס – חלקי"
)נספח ביטוח נוסף לתשלום פיצויים חודשיים ולשחרור מתשלום התשלום 

השוטף במקרה אובדן חלקי של כושר העבודה( )נספח 702(

תמורת תשלום עלות הכיסוי הביטוחי כאמור בדף פרטי הביטוח, תפצה החברה את המבוטח במקרה של אובדן 
חלקי של כושר העבודה וכן תשחרר את משלם התשלום השוטף מהחובה לשלם את מלוא התשלום השוטף והוא 
ישלם רק תשלום שוטף חלקי והכל כמפורט בנספח זה ובכפוף לתנאים הכלליים של פרק כיסוי ביטוחי לאובדן 

כושר עבודה.

הגדרות ופרשנות   .1

משלם התשלום השוטף לפוליסה, כולו או חלקו. מובהר כי ככל שחובת התשלום  המשלם-    1.1  
השוטף מתחלקת בין כמה משלמים, יחשב כל אחד מהמשלמים כמשלם נפרד.

פרק כיסוי ביטוחי   1.2  
פרק כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה אליו צורף נספח זה. לאובדן כושר עבודה –     

אובדן חלקי   1.3  
כל  נתמלאו  אם  עבודתו  כושר  את  חלקי  באופן  שאיבד  כמי  ייחשב  המבוטח  של כושר העבודה-    

התנאים הבאים:

הוא מקיים במצטבר את כל התנאים בפוליסת אובדן כושר עבודה או בפרק  א.       
אובדן  בשיעור  זה  נספח  צורף  אליהם  עבודה  כושר  לאובדן  ביטוחי  כיסוי 

כושר עבודה שבין 25% ל-74%.

ב-25%  המבוטח  של  הכנסתו  קטנה  לעיל,  א'  בסעיף  מהאמור  כתוצאה  ב.       
לפחות.

התנאים הנקובים בסעיפים א' ו- ב' לעיל, התקיימו במשך תקופה העולה על  ג.       
תקופת ההמתנה המפורטת בדף פרטי הביטוח.

מונחים בנספח זה, שההגדרות שלהם אינן מופיעות בסעיף זה, תיקבע הגדרתם על-פי ההגדרות בתנאים   
הכלליים של פרק כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה.

התחייבות החברה  .2

מקרה הביטוח הוא היותו של המבוטח באובדן חלקי של כושר העבודה לתקופה העולה על תקופת   2.1  
ההמתנה הרשומה בדף פרטי הביטוח.

בקרות מקרה הביטוח, תשלם החברה למבוטח, החל מתום תקופת ההמתנה, פיצוי חודשי חלקי. הפיצוי   2.2  
החודשי החלקי יחושב על ידי הכפלת הפיצוי החודשי הנקוב בדף פרטי הביטוח בשיעור חלקיות אבדן 

כושר העבודה על פי נספח זה.

כמו-כן, בקרות מקרה הביטוח, תשחרר החברה את המשלם מהחובה לשלם את מלוא התשלום השוטף   2.2  
והוא ישלם רק תשלום שוטף חלקי באותו יחס המתאים לפגיעה היחסית בהשתכרות המבוטח וזאת 

למשך תקופת תשלום הפיצויים החודשיים החלקיים.

כיסוי  בפרק  החודשי  הפיצוי  על  יעלה  לא  זה,  נספח  על-פי  החלקי  החודשי  הפיצוי  ספק,  הסר  למען    
ביטוחי לאובדן כושר העבודה. 
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חריגים לנספח  .2

החברה לא תהיה אחראית לכל תשלום על-פי נספח זה, באחד או יותר מן המקרים שלהלן:  

המבוטח זכאי לפיצוי על-פי על פי פרק כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה.  3.1  
אם המבוטח זכאי לפיצוי על-פי חוק הביטוח הלאומי, פרק ג' )ביטוח נפגעי עבודה( או כל חוק אחר שיבוא   3.2  

במקומו שאז ישולם למבוטח הפיצוי החודשי בניכוי הפיצוי שישולם על פי חוק הביטוח הלאומי. 
במקרים המצוינים להלן והמופיעים בפרק כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה, לא יחול נספח זה:   3.3  

בגין  ובתנאי שהמבוטח מקבל תשלום  או לעבודה אחרת  חזרה חלקית לעבודתו של המבוטח   3.3.1   
סעיף זה בפרק כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה. 
קיצור תקופת המתנה במקרה של תרומת איברים.  3.3.2   

קיצור תקופת המתנה במקרה של אשפוז.  3.3.3   
פיצוי נוסף במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה שכתוצאה ממנו הפך המבוטח לבעל   3.3.4   

צורך סיעודי.
פיצוי נוסף במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה כתוצאה מתאונת-דרכים.  3.3.5   

קיצור תקופת המתנה במקרה של ביצוע השתלה.  3.3.6   
שיפוי ו/או תשלום לשיקום מקצועי.  3.3.7   

שינויים, ויתורים או סטיות מתנאי פרק כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה  .4

המתחייבים  בשינויים  עבודה,  כושר  לאובדן  ביטוחי  כיסוי  פרק  של  הכלליים  לתנאים  כפוף  זה  נספח   4.1  
ומהווה חלק בלתי נפרד  ממנו.

יתפרשו  לא  עבודה,  כושר  לאובדן  ביטוחי  כיסוי  פרק  של  מהתנאים  סטיות  ו/או  ויתורים  ו/או  שינויים   4.2  
כשינויים ו/או ויתורים ו/או סטיות מהתנאים המתייחסים לנספח זה, אלא אם צוין במפורש על-ידי רישום 

מתאים שהכוונה גם לנספח זה. 

יחייב  מקרה של סתירה בין האמור בנספח זה לבין האמור בפרק כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה,   4.3  
לעניין תנאי נספח זה והאמור בו.

תוקף הנספח  .5

תוקפו של נספח זה והתשלומים על פיו ייפסקו, במועד המוקדם מבין המועדים שלהלן:   

תום תקופת הביטוח על פי פרק כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה כנקוב בדף פרטי הביטוח.  5.1  

הגיעו של המבוטח לגיל 67  5.2  


