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חושן עיסוק ספציפי
נספח אבדן כושר עבודה  -עיסוק ספציפי (הגדרה עיסוקית)
נספח זה מהווה הרחבה לתכנית לאבדן כושר עבודה ויחול ככל ונרכש ועובדה זו צוינה בדף פרטי הביטוח .ההוראות בנספח
זה מחליפות את ההוראות המקבילות בתנאים הכלליים .ביתר ההוראות לא יחול כל שינוי.
.1

הגדרות ופרשנות
חרף האמור בתנאים הכלליים ,יוגדר מקרה ביטוח לפי נספח זה כ"אבדן מוחלט של כושר עבודה עיסוקי" ויחולו
ההגדרות להלן חלף ההגדרות שבתנאים הכלליים:
1.1

אבדן מוחלט של כושר עבודה עיסוקי – אבדן כושר עבודה שנגרם עקב מחלה או תאונה שבעקבותיו
נשלל כושר העבודה של המבוטח באופן זמני או קבוע בשיעור של  75%לפחות לעסוק בעיסוק שבו
עסק ובמעמד שבו היה לפני קרות מקרה הביטוח (להלן – "עיסוק ספציפי").
לענין הגדרה זו:
"לפני קרות מקרה הביטוח" – תקופה שלא תעלה על  12חודשים לפני קרות מקרה הביטוח ,ואם
שינה המבוטח את עיסוקו עקב המחלה או התאונה שגרמו למקרה הביטוח -תקופה שלא תעלה על
 12חודשים לפני קרות המחלה או התאונה כאמור.
"מעמד" -שכיר או עצמאי ,לרבות שכיר בעל שליטה.

1.2

תנאים כלליים -התנאים הכלליים לתכנית לאבדן כושר עבודה אליהם מצורף נספח זה.
מובהר כי כל הוראות התנאים הכלליים יחולו על הרחבה זו ואולם בכל מקום בו מופיע בתנאים הכלליים
המונח "עיסוק סביר " יבוא במקומו "עיסוק ספציפי".

.2

שיקום מקצועי
החברה רשאית להציע למבוטח לעבור שיקום מקצועי כאמור בסעיף  16לתנאים הכלליים .בחר המבוטח לעבור
שיקום מקצועי ,יחולו הוראות סעיף  16לתנאים הכלליים למעט סעיף  16.2אשר יימחק ובמקומו יבוא:
מובהר כי אם בחר המבוטח לעבור שיקום מקצועי ,והשיקום שעבר אפשר את חזרתו לעסוק בעיסוק שאינו עונה
על הגדרת עיסוק ספציפי ,לא יהיה בכך כדי לשלול את זכאותו לתגמולי הביטוח על פי תנאי התכנית .אולם אם
כתוצאה מהשיקום המקצועי שעבר בחר המבוטח לעבוד בעיסוק שאינו עונה על הגדרת עיסוק ספציפי ,לחברה
תהיה הזכות לקזז את ההכנסה האחרת ,ככול שקיימת ,כאמור בסעיף  9.5.1לתנאים הכלליים.

.3

תוקף הנספח
תוקף הנספח יפוג בקרות אחד מהמועדים הבאים ,המוקדם מביניהם:
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3.1

ביטול התכנית או הנספח על ידי המבוטח או החברה בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

3.2

תום תקופת הביטוח בתכנית ,למעט אם קבעה החברה תקופת ביטוח קצרה יותר לנספח זה ואולם
למען הסר ספק מובהר כי במידה ומקרה הביטוח ארע בזמן בו היה נספח זה בתוקף ,ישולמו תגמולי
הביטוח עד לתום תקופת הביטוח בתכנית.
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