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חושן פרנצ'יזה
נספח תשלום תגמולי ביטוח עבור חלק מתקופת ההמתנה
נספח זה מהווה הרחבה לתכנית לאבדן כושר עבודה ויחול ככל ונרכש ועובדה זו צוינה בדף פרטי הביטוח.
.1

הגדרות ופרשנות
1.1

1.2

.2

1.1.1

מקרה ביטוח –היותו של המבוטח באבדן כושר עבודה בהתאם להגדרת הכיסוי הביטוחי
הרלוונטי.

1.1.2

תנאים כלליים -התנאים הכלליים לתכנית לאבדן כושר עבודה אליהם מצורף נספח זה.

הגדרות שאינן מופיעות בסעיף זה ,תקבע הגדרתן לפי הגדרתן בסעיף ההגדרות שבתנאים הכלליים ו/או
בסעיפי התנאים הכלליים ו/או בנספח הכיסוי הביטוחי ו/או בסעיפי נספח זה.

התחייבות החברה
2.1

היה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח לאבדן כושר עבודה בגין החודש הרביעי או החמישי ,ממועד קרות
מקרה הביטוח ,או חלק מהם ,על פי התנאים הכלליים ו/או על פי הנספחים שרכש בתוכנית ,תשלם לו
החברה ,תגמולי ביטוח נוספים עבור החודש השלישי או השני או חלק מהם בהתאמה .התוספת תהיה
שווה לסכום תגמולי הביטוח המשולמים לו בגין כל אחד מהחודשים הרביעי או החמישי או חלק מהם,
בהתאמה.

2.2

מרכיב השחרור מהפקדה הכלול בתשלום תגמולי הביטוח בגין החודש השלישי או השני או חלק מהם
כאמור בסעיף  2.1לעיל ,ישולם בהתאם לאמור להלן:

2.3

.3

בהרחבה זו תהיה משמעות המונחים המפורטים להלן ,כאמור בצידם:

2.2.1

אם ההפקדה השוטפת שולמה לתכנית בתקופת ההמתנה – תשולם הפרמיה למבוטח.

2.2.2

אם לא שולמה ההפקדה השוטפת לתכנית בתקופת ההמתנה – ישולם מרכיב השחרור
מהפקדה לתכנית.

מרכיב השחרור מפרמיה הכלול בתשלום תגמולי הביטוח בשל החודש השלישי או השני או חלק מהם
כאמור בסעיף  2.1לעיל ,ישולם לתוכנית .ככל ובמהלך החודש השלישי או השני שולמה פרמיה לתכנית,
ישולם השחרור למבוטח.

תוקף הנספח
תוקף הנספח יפוג בקרות אחד מהמועדים הבאים ,המוקדם מבינהם:

 8120312064מהדורה 12/2017

3.1

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

3.2

תום תקופת הביטוח בתכנית כקבוע בדף פרטי הביטוח.

Dummy Text

