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הרחבת הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה

כללי  .1
)להלן:  חתם("  )גג  המבוטח  בשכר  מגידול  כתוצאה  הביטוח  תגמולי  "הגדלת  זה  בנספח  הכלולה  ההרחבה   1.1
"ההרחבה"( מהווה כיסוי ביטוחי המתווסף לפוליסה ו/או לתכנית "מגדל לאובדן כושר עבודה" )להלן: "הפוליסה"( 

כמפורט בדף פרטי הביטוח. 

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

ההרחבה.

ונתנה לכך הסכמת החברה כמצוין במפורש בדף פרטי  זו תחול רק בפוליסה בה התבקשה הכללתה  הרחבה   1.3
הביטוח, וכן בלבד שהפוליסה וההרחבה שבנספח זה יהיו בתוקף בקרות מקרה הביטוח. 

הקבלה להרחבה זו מותנית באישור החברה ובהליכי חיתום כקבוע בתנאים הכלליים של הפוליסה. כל הסעיפים   1.4
בתנאי הפוליסה העוסקים בחובת הגילוי ובקבלה לביטוח יחולו גם בקשר עם הקבלה לנספח הרחבה זה. 

תקופת הביטוח של הרחבה זו הינה בהתאם לנקוב בדף פרטי הביטוח ביחס להרחבה זו.  1.5

נכלל נספח הרחבה זה בפוליסה, המבוטח יכול לבטלו במהלך תקופת הביטוח, בהודעה בכתב לחברה וזאת מבלי   1.6
לפגוע בזכותו להמשיך את הכיסוי הביטוחי על פי התנאים הכלליים של הפוליסה והנספחים הנותרים, אם קיימים , 

והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

תנאי נספח הרחבה זה יחולו גם על תנאי הרחבות תקפות נוספות, ככל שאלו קיימות בפוליסה, כמפורט בדף פרטי   1.7
הביטוח, אלא אם נקבע במפורש אחרת.

הגדלת תגמולי הביטוח כתוצאה מגידול בשכר המבוטח )גג חתם(  .2
מוצהר ומוסכם בזה כי במקום האמור בסעיף "הגדלת תגמולי הביטוח כתוצאה מגידול בשכר המבוטח )גג חתם(" שבתנאים   

הכלליים של הפוליסה, יבואו התנאים וההוראות הבאות:

כל הגדלה בשכר החודשי המבוטח  בפוליסה מותנית באישור החברה מראש ובכתב,   2.1

ומידע אחר, ככל שיידרש באופן סביר על-ידי  וכל בדיקה  לאחר קבלת בקשת המבוטח בכתב, הוכחת בריאות   
החברה )להלן: "הליכי חיתום"(, ותחשב ככריתת חוזה ביטוח חדש בגין השינוי המבוקש.

למרות האמור בסעיף 2.1  לעיל, המבוטח לא יידרש להליכי חיתום עבור גידול ריאלי בשכר המבוטח בפוליסה אלא   2.2
וזאת בהתאם לבחירתו של המבוטח, באחת מתוך שתי  יעלה הגידול על השיעורים כמפורט להלן,  אם 

האפשרויות שלהלן, במועד צירופו של נספח הרחבה זה לפוליסה, כמפורט בדף פרטי הביטוח:

למועד  שקדמו  החודשים  עשר  בשנים  בפוליסה  המבוטח  השכר  מממוצע   20% עד  של  בשיעור   2.2.1
הגידול כאמור, אך במשך 60 החודשים שקדמו למועד הגידול כאמור לא יעלה על 70%.

למועד  שקדמו  החודשים  עשר  בשנים  בפוליסה  המבוטח  השכר  מממוצע   25% עד  של  בשיעור   2.2.2
הגידול כאמור, אך במשך 60 החודשים שקדמו למועד הגידול כאמור לא יעלה על 80%.

לעניין שנים עשר החודשים הראשונים ממועד תחילת הביטוח - יחושב הגידול הריאלי בשכר המבוטח בפוליסה    
לפי התקופה שממועד תחילת הביטוח לבין מועד הגידול כאמור.  

כפוף  לעיל    בסעיף  2.2   הקבועים  השיעורים  על  העולה  בשיעור  בפוליסה  המבוטח  בשכר  ריאלי  גידול   2.3
להסכמת החברה רק עבור החלק העולה על השיעורים כאמור , או על החלק העולה על תקרת השכר 

המבוטח, לפי הנמוך מביניהם.

בסעיף זה "תקרת השכר המבוטח" -  סך של 80,000 ₪ צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בתאריך 1.5.2017.  


