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נספח ברות ביטוח

כללי  .1
)להלן:"הפוליסה"(  "מגדל לאובדן כושר עבודה"   ו/או לתכנית   ביטוחי המתווסף לפוליסה  כיסוי  זה מהווה  נספח   1.1

כמפורט בדף פרטי הביטוח.

גם על  יחולו  וכל הוראות התנאים הכלליים של הפוליסה  זה כפופים לתנאים הכלליים של הפוליסה  תנאי נספח   1.2
נספח זה. במקרה של סתירה בין האמור בתנאים הכלליים של הפוליסה לבין האמור בנספח זה, יגברו תנאי נספח 

זה.

האמור בנספח זה יחול רק בפוליסה בה התבקשה  הכללתו ונתנה הסכמת החברה כמצוין  במפורש בדף פרטי   1.3
הביטוח, וכן בלבד שהכיסוי שבפוליסה ובנספח זה יהיו בתוקף בקרות מקרה הביטוח. 

תקופת הביטוח של נספח זה הינה כמפורט בדף פרטי הביטוח ביחס לנספח זה.  1.4

נכלל נספח זה בפוליסה, המבוטח יכול לבטלו במהלך תקופת הביטוח, בהודעה בכתב לחברה וזאת מבלי לפגוע   1.5
בזכותו להמשיך את הכיסוי הביטוחי על פי התנאים הכללים של הפוליסה והנספחים הנותרים, אם קיימים , והכל 

בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

בעת מימוש הזכויות המוקנות למבוטח על פי תנאי נספח זה, יחולו עליו תנאי ההרחבות אשר נרכשו על ידי המבוטח   1.6
באותה הפוליסה, המפורטות בדף פרטי הביטוח והינן בתוקף, אלא אם נקבע במפורש אחרת.

ברות ביטוח  .2
העדר  בתקופת  "כיסוי  בפרק  כמפורט  עבודה  העדר  של  בתקופה  שהמבוטח  במקרה  לתוקפו   ייכנס  זה  נספח   2.1
עבודה" שבפוליסה, לאחר הסכמתו של המבוטח  לרכישתו וקבלת אישור החברה כמפורט בדף פרטי הביטוח, 

וממועד זה יגבו דמי ביטוח בשלו. 

סכום הביטוח לנספח זה יהיה כנקוב בדף פרטי הביטוח. סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן החל במועד   2.2
תחילת הביטוח לפי נספח זה , כמפורט בדף פרטי הביטוח, ועד למועד המימוש. 

עם כניסתו לתוקף של נספח זה כאמור בסעיף 2.1   לעיל, כל עוד הכיסוי הבסיסי בתוקף והמבוטח אינו מצוי   2.3
"מימוש  ולרכוש את היקף הכיסוי הביטוחי המלא )להלן:  באובדן כושר עבודה, תעמוד למבוטח הזכות לחזור 
הנספח"( שהיה בפוליסה טרם הקטנת היקף הכיסוי הביטוחי  ובהתאם לתנאים שהיו בפוליסה  ללא צורך בחיתום 

רפואי. 

עם תקופת הביטוח לנספח זה תהיה כנקוב בדף פרטי הביטוח אך לא יותר מ-5 שנים ממועד כניסת הנספח   2.4
לתוקף.

הזכות למימוש נספח זה תעמוד למבוטח לתקופה של 6 חודשים מיום שחזר לעבוד או  מועד תום הביטוח של   2.5
נספח זה כאמור בסעיף 2.4 , לפי המוקדם מביניהם.

עם כניסת נספח זה לתוקף תשלח החברה למבוטח דף פרטי ביטוח מעודכן.   2.6

עם מימוש הזכויות על פי נספח זה יתבטל הנספח והחברה תשלח למבוטח דף פרטי ביטוח מעודכן. זכות לרכישת   2.7
ברות ביטוח תעמוד למבוטח מחדש עבור כל מקרה של העדר עבודה כאמור בסעיף 2.1 לנספח זה. 


