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נספח הגדרת עיסוק ספציפי

הרחבת הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה

כללי  .1
ההרחבה הכלולה בנספח זה “הגדרת עיסוק ספציפי” )להלן: “ההרחבה”( מהווה כיסוי ביטוחי המתווסף לפוליסה   1.1

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.

הרחבה זו תחול רק בפוליסה בה התבקשה הכללתה ונתנה הסכמת החברה כצוין במפורש בדף פרטי הביטוח, וכן   1.3
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.

הגדרת עיסוק ספציפי  .2
מוצהר ומוסכם בזה כי על אף האמור בסעיף “מקרה הביטוח” בפוליסה המבוטח ייחשב באובדן כושר עבודה   2.1
או קבוע בשיעור של 75% לפחות  זמני  מוחלט אם עקב מחלה או תאונה נשלל ממנו כושר העבודה באופן 
ובמעמד שבו היה לפני קרות מקרה הביטוח  “אובדן כושר עבודה מוחלט”( לעסוק בעיסוק שבו עסק  )להלן: 

)להלן: “עיסוק ספציפי”(.

המבוטח ייחשב באובדן כושר עבודה חלקי אם עקב מחלה או תאונה נשלל ממנו כושר העבודה באופן זמני או   2.2
קבוע בשיעור של 25% ועד לשיעור של 74% )להלן: “אובדן כושר עבודה חלקי” (לעסוק בעיסוק שבו עסק עד 
אותה מחלה או תאונה ושבעקבותיה נבצר ממנו לעסוק לעסוק בעיסוק שבו עסק ובמעמד שבו היה לפני קרות 

מקרה הביטוח )להלן: “עיסוק ספציפי”(.

לעניין אובדן כושר עבודה מוחלט או חלקי  2.3

“לפני קרות מקרה הביטוח” - תקופה שלא תעלה על 12 חודשים לפי קרות מקרה הביטוח, ואם שינה המבוטח   
קרות  לפני  חודשים   12 על  תעלה  שלא  תקופה   - הביטוח  למקרה  שגרמו  התאונה  או  המחלה  עקב  עיסוקו  את 

המחלה או התאונה כאמור.

“מעמד” - שכיר או עצמאי. עצמאי - לרבות שכיר בעל שליטה.  

בכל מקום בו כתוב בפוליסה “עיסוק סביר” יבוא במקומו “עיסוק ספציפי” ובכלל זה סעיף “הכנסות אחרות”, סעיף “שיקום 
מקצועי” וסעיף “כיסוי בתקופת היעדר עבודה”




