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 נספח תשלום תגמולי ביטוח עבור חלק מתקופת ההמתנה (פרנצ'יזה)
 הרחבת הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה

 
 כללי .1

ההרחבה הכלולה בנספח זה "תשלום תגמולי ביטוח עבור חלק מתקופת ההמתנה" (להלן:  .1.1
) מהווה כיסוי ביטוחי המתווסף לפוליסה ו/או לתכנית  "מגדל לאובדן כושר עבודה"   "ההרחבה"

 ) כמפורט בדף פרטי הביטוח. "הפוליסה"(להלן: 

ההרחבה כפופה לתנאים הכלליים של הפוליסה וכל הוראות התנאים הכלליים של הפוליסה  .1.2
הכלליים של הפוליסה לבין יחולו גם על הרחבה זו. במקרה של סתירה בין האמור בתנאים 

 האמור בנספח הרחבה זה, יגברו תנאי נספח ההרחבה.

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

וע בתנאים הכלליים של בבהליכי חיתום כקהקבלה להרחבה זו מותנית באישור החברה ו .1.4
הפוליסה. כל הסעיפים בתנאי הפוליסה העוסקים בחובת הגילוי ובקבלה לביטוח יחולו גם 

 בקשר עם הקבלה לנספח הרחבה זה. 

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

נכלל נספח הרחבה זה בפוליסה, המבוטח יכול לבטלו במהלך תקופת הביטוח, בהודעה בכתב  .1.6
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 .1.7
 כמפורט בדף פרטי הביטוח, אלא אם נקבע במפורש אחרת.

 
 

 תשלום תגמולי ביטוח עבור חלק מתקופת ההמתנה .2

זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח בגין החודש הרביעי או החמישי או חלק מהם, תשלם החברה  .2.1
חודש השלישי או השני או חלק מהם, בהתאמה (להלן: למבוטח תגמולי ביטוח נוספים עבור ה

"). התוספת תהיה שווה לסכום תגמולי הביטוח המשולמים בגין כל אחד מהחודשים התוספת"
 הרביעי או החמישי או חלק מהם, בהתאמה.

 
שולמה למבוטח תוספת  כאמור, תחזיר החברה למשלם את דמי הביטוח ששולמו לפוליסה (גם  .2.2

זה) ככל ששולמו או את חלקם היחסי בהתאם לאמור בסעיף "תקופת בגין נספח הרחבה 
 המתנה" בפוליסה, ועל פי שיעור הפיצוי החודשי המשולם למבוטח כדלקמן: 
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תחזיר החברה את דמי הביטוח ששולמו,  –שולמו תגמולי ביטוח  בגין החודש הרביעי  .2.2.1
ני של תקופת קרות מקרה הביטוח (החודש הש ככל ששולמו, בגין החודש השני מיום

 ההמתנה). 

תחזיר החברה את דמי הביטוח ששולמו,  –שולמו תגמולי ביטוח  בגין החודש החמישי  .2.2.2
ככל ששולמו, בגין החודש השלישי מיום  קרות מקרה הביטוח (החודש השלישי של 

 תקופת ההמתנה). 

ו מרכיב השחרור מהפקדה הכלול בתשלום תגמולי הביטוח בגין החודש השלישי או השני א .2.3
ישולם למבוטח ישירות אם ההפקדה השוטפת שולמה לפוליסה  2.2 חלק מהם כאמור בסעיף 

רור בתקופת ההמתנה. לא שולמו דמי הביטוח לפוליסה כאמור לעיל, ישולם מרכיב השח
 מהפקדה לפוליסה. 

 החזר דמי הביטוח כאמור יבוצע במועד ביצוע תשלום התוספת.  .2.4

למען הסר ספק מובהר, כי התוספת כאמור לא תובא בחשבון  לצורך חישוב מגבלת הפיצוי  .2.5
המקסימאלי משכרו של המבוטח כאמור בסעיף "תגמולי הביטוח סכומם  ואופן תשלומם" 

 בתנאים הכלליים של הפוליסה . 
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