דרור 1
ביטוח נוסף למקרה מוות
נספח המצורף לפוליסה עם מרכיב חיסכון
נספח 619
נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים הכלליים של הפוליסה ,תוכניות הביטוח ופרק הכיסויים הביטוחיים ומעניק במקרה מות
המבוטח את סכום הביטוח המתייחס לנספח זה והנקוב בדף פרטי הביטוח.
 .1הגדרות
סכום ביטוח למקרה מוות :סכום הביטוח למקרה מוות כמפורט בדף פרטי הביטוח ,ובכפוף לכל הוראות נספח זה ,פרק הכיסויים
הביטוחיים והתנאים הכלליים של הפוליסה.
מקרה הביטוח :פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח.
פוליסה :הפוליסה אליה מצורף נספח זה ,כמפורט בדף פרטי הביטוח.
מונחים שהגדרתם אינה מופיעה בסעיף זה ,הגדרתם תיקבע לפי הגדרתם בסעיף ההגדרות שבפוליסה .
 .2חבות החברה
החברה תשלם את סכום הביטוח למקרה מוות המגיע לפי נספח זה ,לאחר קבלת ההודעה על מות המבוטח.
החברה תהיה פטורה מתשלום סכום הביטוח ,אם נגרם מות המבוטח עקב התאבדותו (בין אם היה שפוי בדעתו ובין אם לאו),
תוך שנה מיום כניסת הביטוח על פי נספח זה לתוקף או מיום חידושו לאחר שבוטל ,הכול לפי המקרה.
 .3הפרמיות
ביטוח זה ניתן תמורת תשלום הפרמיה עבור נספח זה הנקובה בדף פרטי הביטוח ,שתשולם בתאריכים ובאופן הנקובים בו.
הפרמיה בגין נספח זה תקבע לפי גיל המבוטח בתחילת הביטוח על פי נספח זה ותתעדכן אחת לשנה בהתאם לגילו של
המבוטח.
 .4תוקף הנספח
תוקף נספח זה יפוג באחד המקרים להלן ,הקודם מביניהם:
 4.1במועד תום תקופת הביטוח של נספח זה הרשום בדף פרטי הביטוח.
 4.2כאשר הביטוח היסודי יבוטל ובכפוף לאמור בתנאי הפוליסה ובפרק הכיסויים הביטוחיים.
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 .5ברות ביטוח-ביטוח נוסף
 5.1מבוטח שהתקבל לביטוח למקרה מוות בתנאים רגילים -יהיה זכאי לרכוש על פי בקשה בכתב ,סכום ביטוח נוסף למקרה
מוות ,להלן" :הביטוח החדש" בלא צורך בהוכחה על מצב בריאותו ,במהלך  90יום מקרות כל אחד ממועדי הזכאות
המפורטים להלן:
 5.1.1היום בו נישא המבוטח
 5.1.2היום בו נולד למבוטח בן או בת ,או ביום בו אימץ המבוטח בן או בת על פי חוקי המדינה.
 5.2סכום הביטוח החדש ,אותו יוכל המבוטח לרכוש בכל אחד ממועדי הזכאות לא יעלה על  50%מ"סכום הזכאות" ,או סכום
של  ₪ 300,000לפי המדד הידוע ב 12366 - 1/1/2014-נקודות ,הנמוך מביניהם.
סך כל סכומי הביטוח החדשים אותם יכול המבוטח לרכוש בתקופה בה יהיה נספח זה בתוקף ,לא יעלה על  100%מ"סכום
הזכאות" ,או סך של  ₪ 600,000לפי המדד הידוע ב ,12366 - 1/1/2014הנמוך מביניהם.
"סכום הזכאות" לעניין סעיף זה ,הינו סכום הביטוח שהיה בתוקף על פי נספח זה ערב הבקשה הראשונה ,להגדלת סכום
הביטוח על פי סעיף זה.
 5.3הזכאות תפקע בתאריך המוקדם מבין אלה:
 5.3.1גמר שנת הביטוח שבה מלאו למבוטח  45שנה.
 5.3.2כאשר נרכשו סכומי ביטוח חדשים בשיעור מצטבר של  100%מסכום הזכאות או  ₪ 600,000לפי המדד הידוע
ב ,12366 - 1/1/2014-הנמוך מביניהם.
 5.4רכישת הביטוח החדש על פי סעיף זה ,תהיה במסגרת פוליסת פרט חדשה שלא כפופה לתקנות קופות גמל ,שתשווק על ידי
החברה במועד רכישת הביטוח החדש.
 .6פדיון והמרה למסולק
לנספח זה אין ערך פדיון ואין ערך מסולק.

