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 נספח תשלום נוסף במקרה סיעוד

 הרחבת הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה

 כללי .1

"ההרחבה"( מהווה כיסוי ביטוחי  ההרחבה הכלולה בנספח זה "תשלום נוסף במקרה סיעוד" )להלן: .1.1

"הפוליסה"( כמפורט בדף  "מגדל לאובדן כושר עבודה" )להלן:המתווסף לפוליסה ו/או לתכנית 

 פרטי הביטוח.

ההרחבה  כפופה לתנאים הכלליים של הפוליסה וכל הוראות התנאים הכלליים של הפוליסה יחולו  .1.2

גם על הרחבה זו. במקרה של סתירה בין האמור בתנאים הכלליים של הפוליסה לבין האמור 

 נספח ההרחבה.בנספח הרחבה זה, יגברו תנאי 

הרחבה זו תחול רק בפוליסה בה התבקשה הכללתה ונתנה הסכמת החברה כמצוין במפורש בדף  .1.1

 פרטי הביטוח, וכן בלבד שהפוליסה וההרחבה שבנספח זה יהיו בתוקף בקרות מקרה הביטוח. 

וע בתנאים הכלליים של הפוליסה. בהקבלה להרחבה זו מותנית באישור החברה ובהליכי חיתום כק .1.4

הסעיפים בתנאי הפוליסה העוסקים בחובת הגילוי ובקבלה לביטוח יחולו גם בקשר עם הקבלה  כל

 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  .1.1

לחברה וזאת מבלי לפגוע בזכותו להמשיך את הכיסוי הביטוחי על פי התנאים הכלליים של 

 הפוליסה והנספחים הנותרים, אם קיימים, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

ל תנאי הרחבות תקפות נוספות, ככל שאלו קיימות בפוליסה, תנאי נספח הרחבה זה יחולו גם ע .1.1

 כמפורט בדף פרטי הביטוח, אלא אם נקבע במפורש אחרת.

 

 תשלום נוסף במקרה של מצב סיעודי  .2

היה המבוטח זכאי לתגמולי הביטוח בשל אובדן כושר עבודה המזכה אותו בפיצוי חודשי על פי  .2.1

בוטח במצב סיעודי, תשלם החברה למבוטח פיצוי הפוליסה ובטרם תמה תקופת הביטוח, נמצא המ

חודשי נוסף בשל היותו במצב סיעודי. הפיצוי החודשי הנוסף יהיה בגובה שליש מהפיצוי החודשי 

, ובלבד ששיעור הפיצוי החודשי הכולל בשל מצב אובדן כושר שלו הוא זכאי על פי הפוליסה

 בפוליסה. מהשכר המבוטח  100%עבודה והמצב הסיעודי לא יעלה על 

  

הפיצוי החודשי הנוסף על פי נספח זה ישולם מידי חודש בחודשו, החל מהמועד בו הפך המבוטח  .2.2

לסיעודי או מתום תקופת ההמתנה כהגדרתה בסעיף "תקופת המתנה" בתנאים הכללים של 

הפוליסה  או בנספח ההרחבה לקיצור תקופת המתנה, ככל שנכלל בפוליסה כמפורט בדף פרטי 

  לפי המוקדם.הביטוח, 
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לעיל ישולם למבוטח בתקופת תשלום הפיצוי החודשי בגין  2.1התשלום הנוסף כאמור בסעיף  .2.1

עד תום תקופת  סיעודי  אואובדן כושר עבודה, עד המועד שבו חדל המבוטח להיות במצב 

הביטוח כהגדרתה בסעיף "תקופת הביטוח" בתנאים הכללים של הפוליסה, לפי המועד 

 המוקדם מבין השניים. 

 

 הגדרת מצב סיעודי  .1

  מצב סיעודי בנספח זה הכוונה לקרות אחד משני האירועים הבאים לפחות :

 

כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בגינו  מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח .1.1

 1מתוך  1מהפעולה( של לפחות  50%הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי )לפחות 

 הפעולות הבאות :

 

יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה ולקום מכסא,   -לקום ולשכב  .1.1.1

 ממיטה.כולל ביצוע פעולה זו מכסא גלגלים או 

 

יכולתו העצמאית של המבוטח ללבוש ולפשוט פריטי לבוש מכל סוג  -להתלבש ולהתפשט  .1.1.2

 ובכלל זה לחבר או להרכיב חגורה רפואית או גפה מלאכותית.

 

יכולתו העצמאית של המבוטח להתרחץ באמבטיה, להתקלח במקלחת או בכל  -להתרחץ  .1.1.1

 למקלחת. דרך מקובלת, כולל פעולת הכניסה והיציאה לאמבטיה או

יכולתו העצמאית של המבוטח להזין את גופו בכל דרך או אמצעי )כולל  -לאכול ולשתות  .1.1.4

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

 

יכולתו העצמאית של המבוטח לשלוט על פעולת המעיים  או פעולת  -לשלוט על סוגרים  .1.1.5

אשר משמעה למשל שימוש קבוע בסטומה או  שליטה על אחת מפעולות אלה-השתן. אי

-בקטטר בשלפוחית השתן, או שימוש קבוע בחיתולים או בסופגנים למיניהם, ייחשבו כאי

 שליטה על סוגרים.

יכולתו העצמאית של מבוטח לנוע ממקום למקום. ביצוע פעולה זו באופן עצמאי  -ניידות  .1.1.1

בהליכון או באביזר אחר כולל מכני או וללא עזרת הזולת, תוך העזרות בקביים  או במקל  או 

מוטורי או אלקטרוני, לא תיחשב כפגיעה ביכולתו העצמאית של המבוטח לנוע. אולם, ריתוק 

למיטה או לכסא גלגלים, ללא יכולת הנעתו באורח עצמאי על ידי המבוטח, ייחשב כאי 

 יכולתו של המבוטח לנוע.

 שנקבעה על ידי רופא מומחה בתחום.  – נפש תשישות .1.2

פגיעה בפעילותו הקוגניטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו  -לעניין זה "תשישות נפש" 

האינטלקטואלית, הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך  או קצר וחוסר 

יעת רופא מומחה התמצאות במקום ובזמן הדורשים השגחה במרבית שעות היממה על פי קב

 בתחום, שסיבתה במצב בריאותי כגון: אלצהיימר או בצורות דמנטיות שונות.
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שעניינו  2011-1-5לחוזר  2" הינו בהתאם להגדרת מקרה ביטוח בסעיף מצב סיעודיהאמור לעיל לעניין "

לנספח  "עריכת תכנית לביטוח סיעודי" או כל חוזר אחר שיבוא במקומו ויהיה בתוקף במועד ההצטרפות

 הרחבה זה.

 

 


