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נספח הארכת תקופת הצמדת הפיצוי החודשי למדד

הרחבת הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה

כללי  .1
ההרחבה הכלולה בנספח  זה "הארכת תקופת הצמדת הפיצוי החודשי למדד" )להלן: "ההרחבה"( מהווה כיסוי   1.1
פרטי  בדף  כמפורט   ) "הפוליסה"  )להלן:  עבודה"   כושר  לאובדן  "מגדל  לתכנית  ו/או  לפוליסה  המתווסף  ביטוחי 

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 כמצוין  במפורש בדף פרטי הביטוח,   1.3
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 על אף האמור בסעיף "הצמדת תגמולי הביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח" בפוליסה, סכום   2.1
הפיצוי החודשי שישולם לאחר קרות מקרה הביטוח, בהתקיים התנאים לתשלומו כמפורט בפוליסה, יהיה צמוד 
למדד המחירים לצרכן החל מהתשלום הראשון ועד תום התשלום החודשי שיחול באחד מבין החודשים המפורטים 
להלן, כפי שהתבקש על ידי המבוטח ואושר על ידי החברה כמפורט בדף פרטי הביטוח  )להלן "החודש הקובע" (. 

החודש הקובע יהיה אחד מאלה:  2.2

החודש ה- 36 לביצוע תשלומי הפיצוי החודשי  2.2.1

החודש ה- 48 לביצוע תשלומי הפיצוי החודשי  2.2.2

החודש ה- 60 לביצוע תשלומי הפיצוי החודשי  2.2.3

ההצמדה בתקופה האמורה תהיה כיחס שבין המדד הידוע במועד כל תשלום לעומת המדד הידוע במועד קרות   2.3
מקרה הביטוח. 

החל מהתשלום בחודש שלאחר החודש הקובע ישתנה )יגדל או יקטן(  סכום הפיצוי החודשי כפי שהיה בחודש   2.4
הקובע מדי חודש בחודשו על פי "שיעור התשואה החודשית נטו"  במסלול השקעה כהגדרתו בפוליסה  , בניכוי 

ריבית בשיעור שנתי של 2.5% על פיה חושב הפיצוי החודשי המבוטח. 
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להלן מובאת הנוסחה לאופן השתנות סכום הפיצוי החודשי החל מהתשלום ה-25 ואילך

 X = A * (1 + R)*{1-[(1+dn)^(1/12)-1]}/[(1 + 2.5%)^(1/12)]
כאשר:

t סכום הפיצוי נכון לחודש - X
 t -1 סכום הפיצוי נכון לחודש - A

r- שיעור התשואה החודשית נטו במסלול ההשקעה
dn - שיעור דמי ניהול שנתיים 

{1-[(1+dn)^(1/12)-1]}*(R + 1)  = שיעור התשואה החודשית נטו במסלול ההשקעה
2.5% - ריבית בשיעור שנתי לפיה חושב הפיצוי החודשי המבוטח בסעיף ובנוסחה לעיל:

"שיעור התשואה החודשית ברוטו" - הינו שיעור הגידול או הקיטון בערך הכספים המושקעים במסלול ההשקעה, בתקופה 
נתונה, לאחר ניכוי הוצאות שהחברה רשאית לנכות בקשר עם ביצוע השקעות בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי וסעיף 

32 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה – 2005 ו/או כל דין אחר שיבוא בנוסף להן או במקומן.

"שיעור התשואה החודשית נטו" - הינו שיעור התשואה החודשית ברוטו בניכוי דמי ניהול שנתיים בהתאם למסוכם עם 
המבוטח ועד שיעור של  0.6%  לשנה ובכפוף להסדר התחיקתי כפי שיחול מעת לעת.


