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הראל לעתיד
נ פח לביטוח למקרה אבד! כושר עבודה בעלות כי וי ביטוחי משתנה
נ פח מ ' 4392
.1

מבוא
מוצהר ומו כ בזאת כי תמורת תשלו עלות כי וי ביטוחי ,כמפורט בד #פרטי הביטוח ובהתא להצעה ,להצהרות ולהודעות אות
מ רו המבוטח ו/או המשל לחברה והמהוות חלק בלתי נפרד מנ פח זה ובכפיפות לתנאי  ,להוראות ל ייגי ולחריגי הקבועי
בתנאי הביטוח על פי נ פח זה ועל פי הפולי ה ,מתחייבת החברה לשל למבוטח ו/או למשל  ,לפי העני תגמולי ביטוח בעת קרות
מקרה הביטוח ולמש& תקופת תשלו הקבועה והכל כמפורט בד #פרטי הביטוח.

מהי משמעות כל מונח בנ פח זה?
.2

הגדרות
2.1

הפולי ה :התנאי הכלליי לביטוח חיי שאושרו כתכנית ביטוח ואשר נ פח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

2.2

המבוטח :האד ששמו נקוב בד #פרטי הביטוח כמבוטח.

2.3

שכר מבוטח :השכר שעל פיו משולמת עלות הכי וי הביטוחי בביטוח אבד כושר עבודה בו עלות הכי וי הביטוחי
צמודה לשכר.

2.4

ההפקדה השוטפת לפולי ה :דמי הביטוח השוטפי
הביטוחי בגי נ פח זה.

את עלות הכי וי

2.5

עלות הכי וי הביטוחי :דמי הביטוח שעל המשל לשל לחברה ,לפי תנאי נ פח זה ,כמפורט בד #פרטי הביטוח.

2.6

משל" :משל ההפקדה השוטפת לפולי ה ,כולה או חלקה .מובהר כי ככל שחובת תשלו ההפקדה השוטפת לפולי ה
חלה על כמה משלמי הרי שבמקרה של שחרור מתשלו ההפקדה השוטפת לפולי ה על פי נ פח זה ,ישוחרר כל משל
מהחובה לשל את חלק ההפקדה השוטפת לפולי ה אותו התחייב לשל .

2.7

תשלו" חודשי מבוטח :כו הפיצוי החודשי שישול למבוטח במקרה של אבד מוחלט של כושר עבודה ,כנקוב בד#
פרטי הביטוח ,עד לתקרה של  75%מהכנ תו החודשית הממוצעת המוצהרת בפועל לרשויות המו מכות ב 12-החודשי
שקדמו למקרה הביטוח ,ובהתא להתחייבויות החברה ,כמפורט ב עי 3 #להל .
למרות האמור לעיל ,לא תחול הגבלת התקרה במקרה בו יחול שינוי ב כו הפיצוי החודשי ,כתוצאה משינויי
בתוצאות ההשקעות ,בכפו #לאמור ב עיפי  13ו 14 -להל .
במקרה של ביטוח אבד כושר בו עלות הכי וי הביטוחי צמודה לשכר יקבע התשלו החודשי המבוטח על פי השכר
האחרו שעל פיו שולמה עלות הכי וי הביטוחי לחברה ,א& לא יעלה בשיעור העולה על  10%משכרו הממוצע של
המבוטח ב 12 -החודשי שקדמו למקרה הביטוח ,צמוד למדד.

2.8

תאונה :היזק גופני בלתי צפוי מראש הנגר במש& התקופה במישרי על ידי אמצעי אלימות חיצוניי וגלויי לעי אשר
מהווה ללא כל תלות בכל יבה אחרת את ה יבה היחידה ,הישירה והמיידית למקרה הביטוח .למעט מקרה ביטוח שהינו
תוצאה של אלימות מילולית ו/או לח ,נפשי ו/או כל לח ,אחר שאינו פי י ו/או התק #לב ו/או אירוע מוחי.

המשולמי

לחברה על פי הפולי ה והכוללי
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2.9

תגמולי ביטוח :כל תשלו בו חבה החברה על פי נ פח זה לרבות שחרור המשל מחובת תשלו ההפקדה השוטפת
לפולי ה.

מתי ייחשב המבוטח כמי שאיבד באופ! מוחלט את כושר עבודתו בעי וקו ו/או במקצועו?
2.10

אבד מוחלט של כושר עבודה :מבוטח ייחשב כמי שאיבד באופ מוחלט את כושר עבודתו ויהיה זכאי לקבלת פיצוי לפי
עי 3 #להל א הוא מקיי במצטבר את כל התנאי הבאי :
א.

נשלל ממנו בשיעור של לפחות  75%הכושר לע וק באופ זמני או קבוע בעי וק ו/או במקצוע בה ע ק לפני
קרות מקרה הביטוח ,כנקבע על פי הערכה רפואית לשביעות רצו החברה ,כתוצאה ממצב בריאות לקוי של
המבוטח הנגר עקב מחלה או תאונה.

ב .המבוטח אינו עובד או עו ק בפועל בעבודה כלשהי ואינו מקבל במישרי או בעקיפי שכר או תגמול או הכנ ה בגי
עבודתו ,למעט הכנ ה שמקורה מעבודה שבוצעה לפני קרות מקרה הביטוח.
לא הייתה למבוטח תע וקה ב 12 -החודשי שקדמו ליו קרות מקרה הביטוח תחול לגביו הגדרת אבד מוחלט של
כושר עבודתו דלעיל ,רק א עקב מחלה או תאונה הוא מרותק לבית.

מתי ייחשב המבוטח כמי שאיבד חלקית את כושר עבודתו בעי וקו ו/או במקצועו?
2.11

אבד חלקי של כושר עבודה :מבוטח ייחשב כמי שאיבד באופ חלקי את כושר עבודתו ויהיה זכאי לקבלת פיצוי לפי
עי 3 #להל א הוא מקיי במצטבר את כל התנאי הבאי :
א.

נשלל ממנו הכושר לע וק באופ זמני או קבוע בעי וק ו/או במקצוע בה ע ק לפני קרות מקרה הביטוח כנקבע
על פי הערכה רפואית מתאימה כתוצאה ממצב בריאות לקוי של המבוטח הנגר עקב מחלה או תאונה.

ב.

אנו מ וגל לעבוד לפחות  50%משעות העבודה אות עבד לפני קרות מקרה הביטוח.

ג.

כתוצאה מההפחתה האמורה בשעות עבודתו נגר לו אבד הכנ ה בשיעור של  50%לפחות מהכנ תו מעבודתו
ועי וקו לפני קרות מקרה הביטוח ,למעט הכנ ה שמקורה מעבודה שבוצעה לפני קרות מקרה הביטוח.

ד.

המבוטח היה באבד מוחלט של כושר עבודה לתקופה העולה על  30יו מיו קרות מקרה הביטוח.

כמה זמ! נשל" למבוטח באבד! מוחלט של כושר העבודה?
2.12

תקופת התשלו  :מתו תקופת ההמתנה הקבועה בד #פרטי הביטוח ,כל עוד המבוטח נמצא באובד כושר עבודה
מוחלט או חלקי ולכל המאוחר עד לתו תקופת הביטוח כנקוב בד #פרטי הביטוח.

2.13

תקופת המתנה :מ פר הימי הרצופי מיו קרות מקרה הביטוח ,כנקוב בד #פרטי הביטוח ,בה לא תשל החברה
תשלו כלשהו למבוטח .מובהר בזאת כי לגבי היזק לעמוד השדרה שאינו שבר שאושר בבדיקת רנטג  ,תהיה תקופת
המתנה תמיד בת  90יו או תקופת ההמתנה הנקובה בד #פרטי הביטוח לפי הגבוה ביניה .
4

הראל לעתיד

מהדורה 8/2014

2.14

מונחי שהגדרת אינ מופיעה בנ פח זה ,תקבע הגדרת לפי הגדרת המונחי בפולי ה ו/או ב עיפי הפולי ה.

מה מתחייבת החברה לשל" למבוטח על פי נ פח זה?
.3

מקרה הביטוח  -התחייבות החברה
3.1

החברה תשל" למבוטח לאחר תו" תקופת ההמתנה וכל עוד הינו במצב של אבד! מוחלט של כושר העבודה
כמוגדר ב עי ,2.10 -תשלו" חדשי מבוטח זאת עד לתו" תקופת התשלו" כמוגדר ב עי 2.12 -לעיל .ההכנ ה
החודשית הממוצעת לצור& עי -זה תחושב על ידי הצמדת כל אחת מ 12 -המשכורות המוצהרות בפועל
מהמדד הידוע ביו" תשלו" המשכורת למדד הידוע ביו" קרות מקרה הביטוח וחלוקת ה כו" שיתקבל ב.12 -

3.2

א" על א -היותו באבד! מלא או חלקי של כושר העבודה כמוגדר ב עיפי"  2.10ו 2.11 -שדלעיל עבד המבוטח
באופ! מלא או חלקי ,בכל עבודה שהיא למעט בעבודה או בעי וק ו/או במקצוע בה" ע ק לפני קרות מקרה
הביטוח ,ופחתה הכנ תו מהכנ תו החודשית המוצהרת כאמור ב עי 3.1 -לעיל ,תשל" לו החברה תשלו"
חודשי יח י המתאי" לפגיעה היח ית בהשתכרותו.

3.3

3.2.1

על א -האמור לעיל ,א" ב 12 -החודשי" הראשוני" מיו" תחילת התשלו" על ידי המבטח עבד המבוטח,
שאינו עצמאי ,בעבודה אחרת בתקופת היותו באי כושר כקבוע ב עיפי"  2.10או  ,2.11יופחת מהפיצוי
המגיע על פי נ פח זה כו" השווה ל 50% -בלבד מהשכר אותו יקבל בגי! עבודתו האחרת בתקופה זו.
היה המבוטח עצמאי ,כמדווח לרשויות המו מכות ,לא תיחשב הכנ תו בשנה הראשונה שלאחר קרות
מקרה הביטוח כהכנ ת עבודה ,ובלבד ש & הכנ ה זה במצטבר לתשלו" החודשי לו הוא זכאי ,לא יעלה
על  150%מהכנ תו לפני קרות מקרה הביטוח.

3.2.2

מש& תקופת התשלו" על פי עי 3.2 -יהא כאמור ב עי.2.12 -

א" חזר המבוטח לעבוד באורח חלקי כמוגדר ב עי 2.11 -להגדרות ,בעי וק ו/או במקצוע בה" ע ק לפני קרות
מקרה הביטוח ופחתה הכנ תו מהכנ תו החודשית המוצהרת כאמור ב עי 3.1 -לעיל ,תשל" לו החברה תשלו"
חודשי יח י המתאי" לפגיעה היח ית בהשתכרותו בכפו -ל עי 3.2.1 -לעיל .מש& תקופת התשלו" על פי עי-
 3.3יהא כאמור ב עי.2.12 -

א" מקרה הביטוח הוא תוצאת תרומת איברי"
3.4

אבד! כושר עבודה כתוצאה מתרומת איבר:אבד! כושר עבודה כתוצאה מתרומת איבר מגופו של המבוטח לאד" אחר
אשר יקרה לפחות  12חודשי" אחרי תחילת ביטוח זה ,יזכה את המבוטח בתשלו" חודשי מבוטח לפי תנאי נ פח זה,
החל מהיו" השני לאבד! הכושר.

מקרה ביטוח שנגר" למבוטחת כתוצאה מהריו! ו/או לידה ושארע בתקופת הריו! או בעת לידה
3.5

אבד! מוחלט של כושר עבודה לאשה שנגר" כתוצאה מההריו! ו/או הלידה ושארע בתקופת הריו! או בעת לידה:
תקופת ההריו! :החברה תשחרר את המשל" מחובת תשלו" ההפקדה השוטפת לפולי ה ותשל" למבוטחת
פיצויי" חודשיי" ,החל מתו" תקופת ההמתנה ,וכל עוד הוגדרה המבוטחת כמי שנמצאת באובד! כושר עבודה
מוחלט ,למעט במקרי" הבאי":
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א .המבוטחת עברה טיפולי פוריות ו/או הפריית מבחנה בקשר ע" ההריו! נשוא מקרה הביטוח.
ב.

גיל המבוטחת בתחילת ההריו! גבוה מגיל .40

ג.

המבוטחת היתה בהריו! במועד תחילת תוק -הביטוח על פי נ פח זה.

גובה הפיצוי החודשי במקרה אובד! כושר עבודה שנגר" כתוצאה מההריו! ו/או הלידה ושאירע בתקופת ההריו!
או בעת לידה מוגבל ל & של  ,₪ 3000הצמוד למדד יוני  2007או כו" התשלו" החודשי המבוטח ,כקבוע בד-
פרטי הביטוח ,לפי הנמו& מביניה".
לאחר תקופת ההריו! :החברה תשחרר את המשל" מחובת תשלו" ההפקדה השוטפת לפולי ה ותשל"
למבוטחת את התשלו" החודשי המבוטח ,החל מתו" תקופת ההמתנה או מ ו -החודש השלישי שלאחר הלידה,
לפי המאוחר מביניה" ,וכל עוד הוגדרה המבוטחת כמי שנמצאת באובד! כושר עבודה מוחלט ,למעט במקרי"
הבאי":
א .הריו! שהיה קיי" בתחילת תוק -הביטוח על פי נ פח זה.
ב.

גיל המבוטחת בתחילת ההריו! גבוה מגיל .40

ג.

אובד! כושר העבודה נגר" מדיכאו! שלאחר לידה.

מתי לא יצטר& המשל" לשל" את ההפקדה השוטפת לפולי ה
3.6

פטור מחובת תשלו" ההפקדה השוטפת לפולי ה:
המשל" יהיה משוחרר מתשלו" מלא או חלקי של ההפקדה השוטפת לפולי ה בגי! מבוטח הנמצא במצב של
אבד! כושר עבודה ,בהתאמה לתשלו" החברה למבוטח בגי! אבד! מוחלט או חלקי של כושר העבודה על פי
נ פח זה .פטור זה יחל מיו" תחילת תשלומי החברה א& לא לפני  30יו" מקרות מקרה הביטוח וכל עוד נמשכי"
תשלומי" אלה למבוטח ובתנאי שיילקחו בחשבו! חודשי" שלמי" בלבד .באבד! חלקי של כושר העבודה יהא
הפטור הנ"ל שווה ליח שבי! ה & המשול" למבוטח לבי! ה כו" שהיה משול" למבוטח בגי! אבד! מוחלט של
כושר העבודה.

כיצד תעזור החברה למבוטח להשתק" לחזור למעגל העבודה מהר ככל שנית!
3.7

שיפוי מיוחד לשיקו  :היה מבוטח מצוי באבד מוחלט של כושר עבודה ,לתקופה העולה על תקופת ההמתנה והצפויה
על פי חוות דעת רפואית/שיקומית שתינת לשביעות רצו החברה ,להימש& יותר מ 6-חודשי  ,ובחר לעבור שיקו
פזיוטרפי ו/או לטיפולי אלטרנטיביי יהא זכאי להחזר של עד  75%מהוצאותיו בפועל וכנגד קבלות ,לשיקו פזיוטרפי
ו/או לטיפולי אלטרנטיבי כדלהל :
א.
ב.
ג.
ד.

עד  12טיפולי ועד ל & מרבי של  150ש"ח לכל טיפול.
לתקופה שלא תעלה על  6חודשי .
& כל הטיפולי יהא בגי כל מקרה ביטוח.
הטיפולי האלטרנטיבי שיכו ו:
אקופונטורה ,הומאופטיה ,ביו פידבק ,כירופרקטיקה ,או טיאופטיה ,רפלק ולוגיה ושיאצו.
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למע ה ר פק מובהר בזאת כי התשלו לפי עי #זה הינו בנו  #לתשלו
בהתא להוראות נ פח זה.
3.8

הפיצוי החודשי ,בו מחוייבת החברה

תשלו מיוחד ל יוע להתאמה ו/או לשינוי מקצוע או עי וק בקור י הכשרה:
א.

היה המבוטח מצוי באבד מוחלט של כושר עבודה ,לתקופה העולה על תקופת ההמתנה והצפויה ,על פי חוות
דעת רפואית/שיקומית שתינת לשביעות רצו החברה להימש& יותר מ 6 -חודשי  ,ובחר לעבור קור י הכשרה
מקצועית ,יהא זכאי להחזר של עד  75%מהוצאות שהוציא בפועל וכנגד קבלות להשתתפות בקור י הכשרה
מקצועית שמטרת להחזירו לעבודה כלשהי .זאת בכפו #לאישור מוקד של החברה שהקור י אמנ י ייעו
להחזרת המבוטח לעבודה.

ב.

ה כו שישול על ידי החברה על פי עי #זה לא יעלה על כו התשלו החודשי מוכפל ב 5 -או על 50,000
ש"ח לפי הנמו& ביניה  ,ויהא למקרה ביטוח אחד בלבד בכל תקופת הביטוח.

למע ה ר פק מובהר בזאת כי התשלו לפי עי #זה הינו בנו  #לתשלו הפיצוי החודשי בו מחוייבת החברה בהתא
להוראות נ פח זה וכי א בחר המבוטח לעבור שיקו כאמור ,לא יהיה בעובדה זו ,כשלעצמה בכדי להפחית או להפ יק
את תשלו תגמולי הביטוח על פי נ פח זה.

למה לא תהיה החברה אחראית על פי נ פח זה
.4

חריגי"  -הגבלות לחבות החברה
4.1

החברה לא תהיה אחראית ולא תהיה חייבת לשל" את תגמולי הביטוח בגי! מקרה ביטוח כולו או מקצתו בכל
תביעה הקשורה במישרי! או בעקיפי! ו/או הנובע מ:
4.1.1

טי ה בכלי טי כלשהו ,פרט לטי ה כנו ע בכלי טי אזרחי בעל תעודת כשירות להובלת נו עי" .על
א -האמור ב עי -זה תכו ינה טי ות בעת שירות מילואי" ,בכפו -לאמור ב עי.4.1.2 -

4.1.2

השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה מלחמתית ,שנמשכה יותר מ 48 -שעות ,או שכללה פגיעה
כמפורט ב עי .4.1.10 -במקרה זה ,לא יכו ו ג" ארועי" שקרו במהל&  48השעות הראשונות.

4.1.3

השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה משטרתית ,למעט משמר אזרחי ,במהפכה ,במרד ,בפרעות,
במהומות ובמעשה חבלה.

4.1.4

השתתפות המבוטח בפעולה אלימה המוגדרת כפשע.

4.1.5

שכרות כרונית או שימוש ב מי" )למעט על פי הוראת רופא(.

4.1.6

פיצוי לתקופה העולה על  365יו" ,בגי! הפרעות נפשיות ו/או מחלת נפש ,כשהמבוטח אינו מאושפז בבית
חולי" .פיצוי לתקופה שמעבר לכ& ישול" רק א" אושפז המבוטח בבית חולי" כללי .למע! ה ר פק
בית חולי" פירושו א& ורק מו ד המוכר על ידי הרשויות המו מכות כבית חולי" כללי בלבד לרבות בית
חולי" לחולי נפש.

4.1.7

פציעה עצמית מכוונת בי! שהמבוטח שפוי ובי! א" לאו.
7

הראל לעתיד

מהדורה 8/2014

4.1.8

דאייה ,צניחה ,בנג'י ,נפלינג ,פעילות פורטיבית במ גרת פורט מקצועי ,צלילה בעזרת מכשירי".

4.1.9

ת מונת הכשל הח וני הנרכש ) AIDSאייד ( ,מחלות הLYMPHATROPIC VIRUS TYPE III (HTLV), -
 HUMAN T-CELLוה (LYMPHADENOPATTH ASSOCIATED VIRUS (LAV-מחלות או מצבי" שה"
מוטציות או וריאציות למחלת האייד למעט א" נדבק המבוטח במחלות אלה עקב טיפול רפואי המוכר על ידי
הרשויות המו מכות בישראל.

 4.1.10פגיעה מנשק לא קונבנציונלי )כגו! אטומי ,כימי ,ביולוגי( או מטילי" בלי טיי" קונבנציונליי".
 4.1.11פעולת חבלה ,מעשה איבה או טרור מכל וג שהוא ,בי! שבוצעו על ידי חברי" בארגו! כלשהו העויי! את
המדינה ובי! א" לאו ,שאז תחוייב החברה רק בתשלו" העולה על & התגמולי" שהמבוטח יהיה זכאי
לה" בגי! הנזק שנגר" לו מגור" ממשלתי ,ובכפו -לכללי נ פח זה.
לצור& חריג זה – טרור משמעו" :שימוש באלימות לצרכי" פוליטיי" או דתיי" ,שמטרתו להפחיד את
הציבור או כל חלק ממנו .רק אישור של משטרת ישראל או של משרד הביטחו! ,המאשר כי מדובר
בפעולת טרור ,ישמש עילה לקביעה כי מדובר בתביעה שעילתה מעשה איבה או טרור".

במקרה והמבוטח איבד את כושר העבודה עקב המקרי" המפורטי" ב עיפי"  4.1.10 ,4.1.3 ,4.1.2ו 4.1.11-לעיל,
שבה" יהיה זכאי לפיצוי לפי נ פח זה ,הרי על א -האמור לעיל תשל" החברה למבוטח ,לאחר תו" תקופת
ההמתנה ,את כו" הפיצוי החודשי בניכוי כל תשלו" המגיע למבוטח מגור" ממשלתי על-פי חוק ,א -א" ויתר
על זכותו לקבלת הפיצוי מגור" זה.
מובהר בזאת כי הפיצוי החודשי שתשל" החברה בגי! עיפי"  4.1.10 ,4.1.3 ,4.1.2ו 4.1.11-לעיל ,בצירו -גובה
ההפקדה השוטפת המשוחררת על פי עי 3.6 -לעיל ,לא יעלה על הפיצוי החודשי על פי נ פח זה ,או כו" של
 16,882ש"ח )לפי המדד הידוע ב –  (15.7.2007הנמו& מביניה".

מהי אחריות החברה במקרה של מצב בריאות לקוי או לגבי מו" או מחלות שהיו למבוטח לפני תחילת
הביטוח
4.2

חריגי מיוחדי  :החברה לא תהיה אחראית ולא תשל על פי נ פח זה כל תביעה הקשורה במישרי או בעקיפי או
הנובעת מ:
4.2.1

מקרה ביטוח שארע לפני יו תחילת הביטוח על פי נ פח זה.

4.2.2

מקרה הביטוח שגור ממשי לו היה מהל& רגיל של מצב רפואי קוד דהיינו; מערכת נ יבות רפואיות שאובחנו
במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח ,לרבות בשל מחלה או תאונה; לעניי זה" ,אובחנו במבוטח" – בדר& של
אבחנה רפואית מתועדת ,או בתהלי& של אבחו רפואי מתועד שהתקיי בששת החודשי שקדמו ליו תחילת
הביטוח על פי נ פח זה .חריג זה יהא מוגבל בזמ על-פי גיל המבוטח ביו תחילת הביטוח על פי נ פח זה
כדלקמ :
א .פחות מ 65 -שני – החריג יהיה תק #לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מיו תחילת הביטוח על פי נ פח
זה.
ב 65 .שני או יותר – החריג יהיה תק #לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מיו תחילת הביטוח על פי נ פח זה.

ייג בשל מצב רפואי קוד לא יהיה תק #א המבוטח הודיע לחברה על מצב בריאותו הקוד  ,והחברה ,לא ייגה
במפורש בד #פרטי הביטוח את המצב הרפואי המ וי הנזכר בהודעת המבוטח.
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למה אחראית החברה א" מקרה הביטוח ארע בחו"ל
4.3

שהות מחו ,לגבולות ישראל :אחריות החברה לתשלו תגמולי הביטוח בעת שהיית המבוטח מחו ,לגבולות מדינת
ישראל תהא מוגבלת ל 90 -ימי לכל היותר ,אלא א ה כימה החברה מראש ובכתב לקבל אחריות בהיק #שונה .ע
חזרתו של המבוטח מחו"ל ימשכו התשלומי על פי המ מכי הרפואיי ובהתא לתנאי הקבועי בנ פח זה.

מהי אחריות החברה במקרי" של אחריות המו ד לביטוח לאומי/גור" ממשלתי/ביטוחי" אחרי"
.5

תאונת עבודה ו/או מחלת מקצוע
5.1

למרות האמור ב עי 2.8 #לעיל ,היה המבוטח זכאי לתשלו מאת המו ד לביטוח לאומי בגי אבד מוחלט או חלקי של כושר
עבודה שבוטח על פי נ פח זה ,לא יעלה ה כו אשר ישול למבוטח על פי נ פח זה בהצטרפו ל כו לו זכאי המבוטח
מאת המו ד לביטוח לאומי ,על כו התשלו החודשי המבוטח על פי נ פח זה.
למרות האמור ב עי #זה לא יפחת התשלו החודשי המבוטח מ 30% -מ התשלו החודשי המבוטח על פי נ פח זה.

5.2

.6

למרות האמור לעיל רשאי המבוטח על פי בחירתו ובתמורה לתו פת עלות כי וי ביטוחי לבטל את עי 5.1 #לעיל
ולקבל את מלוא התשלו החודשי המבוטח.

ביטוחי" נו פי"
6.1

היה המבוטח זכאי לפיצוי בגי אבד מוחלט או חלקי של כושר עבודה או לתגמולי בגי פגיעת איבה כמשמעה בחוק
התגמולי לנפגעי פעולות איבה ,תש"ל –  ,1970ממבטחי אחרי  ,ו/או קרנות פנ יה ,ו/או גור ממשלתי או ממלכתי,
למעט חוק פיצויי לנפגעי תאונות דרכי  ,התשל"ה 1975 -שאינו תאונת עבודה ואינו פגיעת איבה ,בנו  #לנ פח זה,
לא יעלה התשלו החודשי לנ פח זה זו בהצטרפו ל כומי הנו פי לה זכאי המבוטח ממבטחי אחרי ו/או קרנות
פנ יה ו/או גור ממשלתי או ממלכתי ,כאמור ,על  75%מהכנ תו המוצהרת הממוצעת ב 12 -החודשי שקדמו
למקרה הביטוח.
למרות האמור ב עי #זה לא יפחת & התשלו מ 30% -מ התשלו החודשי המבוטח.

.7

זכאות חוזרת לאבד! מוחלט או חלקי של כושר עבודה
שול למבוטח תשלו חודשי מבוטח עקב אבד מוחלט או חלקי של כושר עבודה ומצבו השתפר והחברה הפ יקה תשלומיה
בגי האמור לעיל ותו&  6חודשי מיו הפ קת התשלו חזר המבוטח למצב המזכה אותו בתשלו בגי אבד מוחלט או חלקי
של כושר עבודה וזאת בשל אותה מחלה או תאונה בגינה קיבל כבר תשלו  ,לא יהא המבוטח חייב בתקופת המתנה נו פת.
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מה על המבוטח לעשות במקרה של תביעה על פי נ פח זה
.8

תביעות
החברה תשל למבוטח או למשל )לפי העניי ( את תגמולי הביטוח לפי תנאי נ פח זה א :
8.1

מ רו המבוטח או המשל לחברה הודעה בכתב והוכחות לשביעות רצונה של החברה מיד ע קרות מקרה הביטוח
כאמור ב עי 22 #לחוק חוזה הביטוח ,וכ מ רו לחברה את המ מכי המקוריי הדרושי לש בירור התביעה ,כולל
ויתור על ה ודיות הרפואית.

8.2

החברה תהיה זכאית בכל עת לבדוק באופ
התביעה.

ביר בכל דר& הנראית לה את מצבו הרפואי של המבוטח ,לאחר שהוגשה

8.3

המבוטח או המשל יהיו חייבי להציג לחברה כל מ מ& או מידע בעניי מצבו הרפואי של המבוטח ,וכ לעזור לחברה
להשיג כל מ מ& או מידע שאינ ברשות  .לחברה תהא הזכות לדרוש מעת לעת קבלות ו/או אישורי להוכחת
הטיפולי השוני שהמבוטח מקבל.

8.4

החברה תנכה מתגמולי הביטוח את כל החובות המגיעי לה מהמשל ו/או מהמבוטח בכפו #לה דר התחיקתי.

8.5

התשלו החודשי ישול למבוטח תו&  30יו מהגשת כל המ מכי הנדרשי על פי נ פח זה.

8.6

נמצא המבוטח באבד מוחלט או חלקי של כושר העבודה על פי נ פח זה תהא החברה רשאית לעקוב אחר מצב
בריאותו בכל עת ולשנות הערכתה בהתא למצב המשתנה.

8.7

שילמה החברה תגמולי ביטוח עבור תקופה אשר המבוטח ו/או המשל )לפי העניי ( לא היה זכאי לה ,תוכל החברה
לנכות את תשלומיה מכל פיצוי שיגיע למבוטח ו/או למשל )לפי העניי ( ו/או לתבוע ה כומי ששולמו שלא כדי .

8.8

לא קוימה חובת מ ירת ההודעה בגי קרות מקרה הביטוח במועד כאמור ב עי 8.1 #לעיל ,וקיומה היה מאפשר לחברה
להקטי חבותה ,אי היא חייבת בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיתה חייבת בה אילו קוימה החובה .הוראה זו לא
תחול בכל אחת מאלה:
) (1החובה לא קוימה או קוימה באיחור מ יבות מוצדקות.
) (2אי קיומה או איחורה לא מנע מ החברה את בירור חבותה ולא הכביד על הבירור.

.9

תשלו" עלות הכי וי הביטוחי
9.1

עלויות הכי וי הביטוחי ישולמו במועדי הנקובי בפולי ה.

9.2

עלות הכי וי הביטוחי תשתנה אחת לשנה ביו השנה לתחילת הביטוח על פי נ פח זה ,בהתא לגילו של המבוטח
באותו מועד ולפי הקבוע בד #פרטי הביטוח.
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 .10שינוי עלות הכי וי הביטוחי
החברה תוכל לשנות את התערי #לכלל המבוטחי באחת הקטגוריות הכלולות בביטוח זה ,תו& מת הודעה מוקדמת בכתב
 30יו טר ביצוע השינוי ,וזאת רק לאחר קבלת אישור הממונה מראש ולא לפני .1.8.2018
א יחול שינוי תערי #כאמור ,הוא יהיה ישי לכלל המבוטחי בתערי #זה בקטגוריות האמורות ,ללא התחשבות בשינוי שחל
במצב בריאותו של המבוטח במש& התקופה.

 .11ביטול הנ פח
תוק #הכי וי הביטוחי על פי נ פח זה יבוטל בקרות אחד מ המקרי הבאי  ,על פי המוקד מבינה :
א .בתו תקופת הביטוח על פי נ פח זה כנקוב בד #פרטי הביטוח.
ב .כאשר עלות הכי וי הביטוחי לא שולמה והכל בכפו #לאמור בפולי ה ,בחוק חוזה הביטוח ובחוק הגנת השכר ,לפי
העניי .
ג .ביטול הפולי ה או ביטולו של נ פח זה על ידי המבוטח ו/או המשל )לפי העניי ( ו/או על ידי החברה בהתא להוראות
הה דר התחיקתי.
ד .במועד המרתה של הפולי ה לפולי ה מוקפאת אלא א שולמה עלות הכי וי הביטוחי בגי נ פח זה ,בהתא לאמור
בפולי ה.
ה .תשלו מלוא ער& הפדיו בפולי ה אליה מצור #נ פח זה ,למעט במקרה של העברות כ פי לקופת גמל אחרת.

 .12חידוש הנ פח
הוקפאה הפולי ה וכתוצאה מכ& בוטל הכי וי הביטוחי על פי נ פח זה יהיו רשאי המשל ו/או המבוטח לדרוש חידושו
בכפו #לאמור בהוראות הפולי ה ולאישור החברה ובתנאי נו  #שלא ארע מקרה ביטוח עד לאותו מועד.

 .13הצמדה
 13.1תשלו" חודשי מבוטח :התשלו החודשי המבוטח יהיה צמוד למדד המחירי לצרכ מיו תחילת ביטוח זה ועד ליו
קרות מקרה הביטוח ,ויו י #ויהיה צמוד למדד עד תו שנתיי ממועד תו תקופת ההמתנה )א זכאי המבוטח
לתשלו החודשי המבוטח במש& תקופה זו( .החל ממועד התשלו החודשי המבוטח העשרי וחמישה ישתנה כו
התשלו החודשי המבוטח ,כפי שיהיה בחודש העשרי וארבע ,מידי חודש בחודשו על פי "שיעור התשואה החודשית
נטו ,במ לול השקעות כללי  1או בכל מ לול אחר אשר יבוא במקומו בהתא להוראות הה דר התחיקתי ,בניכוי
ריבית בשיעור שנתי של  2.5%על -פיה חושב כו הפיצוי החודשי המבוטח.
"שיעור התשואה החודשית ברוטו" – הינו שיעור הגידול או הקיטו בער& הכ פי המושקעי במ לול ההשקעה
ברירת המחדל ,בתקופה נתונה .שיעור התשואה החודשית ברוטו יחושב בהתא להוראות הה דר התחיקתי.
"שיעור התשואה החודשית נטו" – הינו שיעור התשואה החודשית ברוטו ,בניכוי דמי ניהול קבועי של 1%/12
לחודש.
13.2

עלות הכי וי הביטוחי :עלות הכי וי הביטוחי תהיה צמודה למדד או לשכר המבוטח ,כמפורט בד #פרטי הביטוח
ובהתא לאמור ב עי 2.7 #לעיל.
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13.3

כל כומי הפיצוי האחרי המופיעי בתנאי נ פח זה אשר אינ התשלו החודשי המבוטח ו/או עלות הכי וי הביטוחי,
יהיו צמודי למדד המחירי לצרכ שפור ב.15.6.07 -

 .14השקעות
כאמור ב עי 13 #לעיל ,החל מהתשלו העשרי וחמישה ,הפיצוי החודשי ישתנה בהתא לתוצאות ההשקעות
במ לול כללי  1או בכל מ לול אחר אשר יבוא במקומו בהתא להוראות הה דר התחיקתי ,שהינו מ לול השקעה לתכניות
ביטוח תלויות תשואה .ההשקעות במ לול ההשקעה תבוצענה בהתא לתקנות דרכי ההשקעה .בהתא לתקנות דרכי
ההשקעה ,ההשקעות במ לול האמור מבוצעות בישראל או בחו"ל ,על פי אמות מידה מקצועיות ,תו& התחשבות
בתשואות וב יכוני ומבלי להעדי #כל עניי וכל שיקול על פני עניינ של כלל המבוטחי במ גרת תכניות הביטוח
האמורות ,וזאת בתו לב ,בשקידה בירה ובזהירות נאותה .בהחלטות בדבר ההשקעות במ לול זה ,נשקלות בי היתר,
אפשרויות ההשקעה החלופיות מאותו וג ,בשי לב לתשואות ול יכוני הצפויי וליח ביניה  .כאשר ההשקעה היא
בניירות ער& ,נשקלת ג כדאיות ההשקעה בהתא לאיכות נייר הער& בהתא לאמות מידה כלכליות מקובלות,
וכאשר ההשקעה היא באגרות חוב נבחנת ג איכות הבטוחה והא היא בטוחה מ פקת להתחייבות לפי אגרת החוב,
בהתא לה דר התחיקתי .בכפו #לה דר התחיקתי ,החברה רשאית לבצע במ גרת מ לול זה ע קאות ע גורמי
קשורי או באמצעות גורמי קשורי  .כמו כ בהתא למ לול האמור ,רשאית החברה לבצע בכל עת פעולות קנייה,
מכירה והשאלה של נכ י וכל פעולה ע קית אחרת בנכ י המופקדי במ לול ההשקעה האמור ,לרבות יצירה או
קנייה של חוזי עתידיי או אופציות ,ע קאות מחו ,לבור ה וע קאות ע צדדי קשורי  ,והכל בכפו #לתקנות דרכי
השקעה ולהוראות הה דר התחיקתי ,כפי שיחולו מעת לעת.
חישוב התשואה יתבצע אחת לחודש ,ביו הע קי האחרו של החודש.

 .15שינויי"  -שינוי מקצוע ,עי וק או תחביב
15.1

המקצוע והעי וק של המבוטח ,כמפורט בהצעה משמשי י וד לביטוח על פי נ פח זה ועל המבוטח להודיע לחברה
על כל שינוי כאמור.

15.2

א המבוטח שינה מקצועו למ וכ יותר ,תוקט חבות החברה באופ יח י א בדר& קביעת תנאי חדשי לעני עלות
הכי וי הביטוחי הדרושה לש שמירת כו תגמולי הביטוח ו/או באמצעות הקטנת כו תגמולי הביטוח בהתא
ל יכו ולעלות הכי וי הביטוחי ששולמה.

15.3

א שינה המבוטח את מקצועו למ וכ פחות משהיה בעת עשיית הביטוח ,יהיה זכאי המשל להחזר פרמיה ממועד
השינוי או ההודעה על השינוי או מעת שנודע למבטח על השינוי ,לפי המאוחר והכל בהתא להוראות הה דר
התחיקתי.

 .16כללי
16.1

המבוטח יהא חייב לשת #פעולה ע החברה ,להיבדק על ידי רופאי החברה וכ לעשות כל אשר לאל ידו לש שיפור
כושרו וחזרתו לעבודה .החברה תהיה אחראית על פי נ פח זה רק א העמיד המבוטח את עצמו לבדיקה והשגחה
רפואית .א השתת #המבוטח מדעת בכל פעולה או מחדל העלולי לעכב החלמתו ,לא ישולמו תגמולי ביטוח על פי
נ פח זה.

16.2

המבוטח מתחייב להעביר לחברה כל זכות תביעה שתעמוד לו על פי כל די או חיקוק או חוזה כלפי צד ג' כשלהוא
לרבות מבטחי נו פי .
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16.3

מת הקלות או אורכה לא יחושבו כשינוי תנאי הביטוח .המבוטח אינו רשאי לוותר על זכות תביעתו כאמור ב ' 16.2
לעיל ללא ה כמה בכתב מאת החברה.
המבוטח ו/או המשל רשאי לבטל נ פח זה בכל עת בהתא לאמור בה דר התחיקתי.

 .17מ י" והיטלי"
המשל ו/או המבוטח  -לפי המקרה  -חייב לשל לחברה את המ י הממשלתיי והאחרי החלי על נ פח זה ,או
המוטלי על עלות הכי וי הביטוחי ,על התשלו החודשי ועל כל התשלומי האחרי שהחברה חייבת לשלמ לפי נ פח זה,
בי א המ י ו/או ההיטלי קיימי ביו עריכת הנ פח ובי א יוטלו במועד שלאחר מכ .

 .18התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה על פי נ פח זה היא שלוש שני מיו קרות מקרה הביטוח.

 .19כפיפות
 19.1על נ פח זה חלות הוראות הה דר התחיקתי והוא כפו -לה! .בכל מקרה של תירה בי! הוראות הנ פח להוראות
קוגנטיות בה דר התחיקתי ,יחולו הוראות הה דר התחיקתי.
 19.2נ פח זה כפו -לתנאי" הכלליי" של הפולי ה אליה הוא צור ,-בשינויי" המתחייבי" ומהווה חלק בלתי נפרד
ממנה.
 19.3שינויי" ו/או ויתורי" ו/או טיות מהתנאי" הכלליי" של הפולי ה ,לא יתפרשו כשינויי" ו/או ויתורי" ו/או טיות
מהתנאי" המתייח י" לנ פח זה ,אלא א" צוי! במפורש על ידי רישו" מתאי" שהכוונה ג" לנ פח זה.
 19.4במקרה של
הנובעות ממנו.

תירה בי! האמור בנ פח זה לבי! האמור בנ פחי" אחרי" ,יחולו תנאי נ פח זה על ההטבות
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