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ביטוח למקרה מות עקב תאונה
אם נרכש נספח זה והדבר צויין בדף פרטי הביטוח של פוליסת הביטוח שנספח זה מצורף לה )להלן -הפוליסה( ,בקרות
מקרה ביטוח ,ישולמו למוטב תגמולי ביטוח בכפוף לתנאים הכלליים של הפוליסה ,ובהתאם להוראות ולחריגים המפורטים
בנספח זה.
החברה תהא אחראית על פי נספח זה ,רק אם נספח זה כלול בפוליסה שנספח זה מצורף אליה ובתנאי נוסף שהפוליסה
ונספח זה הינם בתוקף מלא בקרות מקרה הביטוח.
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הגדרות
1.1

1.2

.2

חבות החברה
2.1

2.2

.3

בנספח זה יתפרשו המונחים הבאים כלהלן:
 1.1.1מקרה הביטוח מות המבוטח אשר נגרם כתוצאה ישירה ומכריעה מתאונה שאירעה בתקופת
הביטוח ובתנאי נוסף שהמוות ארע במהלך התקופה הקובעת )בין אם מותו
של המבוטח חל בתקופת הביטוח ובין אם לאחריה(.
הסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח כסכום הביטוח בנספח זה.
 1.1.2סכום הביטוח
אירוע פתאומי שלא תוכנן על ידי המבוטח וגרם למותו ,למעט מוות שנגרם
 1.1.3תאונה
כתוצאה ישירה ממחלה.
 1.1.4תקופה קובעת תקופה של  36חודשים בתוספת יום אחד שראשיתה במועד התאונה
כהגדרתה בסעיף  1.1.3לעיל.
מונחים שהגדרתם אינה מופיעה בסעיף זה ,תיקבע הגדרתם לפי הגדרתם בסעיף ההגדרות ו/או בסעיפי
התנאים הכלליים של הפוליסה אשר אליה נילווה נספח זה )להלן – "הפוליסה"( ו/או בסעיפי נספח זה.

בקרות מקרה ביטוח תשלם החברה למוטב את סכום הביטוח בתוספת הפרשי הצמדה למדד בין המדד
היסודי הנקוב בדף פרטי הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום והכל בהתאם לתנאי
הפוליסה והנספח.
מובהר כי סכום הביטוח ישולם בנוסף לכל סכום אחר שישולם על פי הפוליסה ו/או נספחים או הרחבות
המצורפים לה.

הגבלת אחריות החברה
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החברה לא תהיה אחראית לכל תשלום לפי ביטוח נוסף זה אם המוות נגרם על ידי אחת או כמה מהסיבות
כדלקמן:
חבלה עצמית במתכוון ,או סיכון עצמי במתכוון )פרט לניסיון להציל חיי אדם( ,או השתתפות המבוטח
3.1
בביצוע פשע.
אלכוהוליזם.
3.2
שימוש בסמים פרט למקרה של שימוש על פי הוראות רופא.
3.3
מקרה ביטוח שארע במהלך שירות המבוטח בצבא או בכל אחד מכוחות הביטחון ונובע באופן ישיר
3.4
מפעילות בעלת אופי צבאי ,אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי.
טיסה בכלי טייס כלשהו ,למעט טיסת המבוטח כנוסע בכלי טייס אזרחי הרשאי להוביל נוסעים.
3.5
פעילות ספורט אתגרי – בהתאם לרשימה המפורטת באתר האינטרנט של החברה בכתובת:
3.6
 ,www.ayalon-ins.co.ilובלבד שפעילות הספורט האתגרי בוצעה על בסיס קבוע.
פגיעה מנשק לא קונבנציונלי )כגון :אטומי ,ביולוגי ,כימי( או מטילים בליסטיים קונבנציונליים או ביקוע
3.7
גרעיני ,היתוך גרעיני או קרינה מייננת.
מקרה ביטוח שגורם ממשי לו היה מהלך רגיל של מצב רפואי קודם דהיינו; מערכת נסיבות רפואיות
3.8
שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח ,לרבות בשל מחלה או תאונה; לעניין זה" ,אובחנו

1

במבוטח"  -בדרך של אבחנה רפואית מתועדת ,או בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים בששת
החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח .חריג זה יהא מוגבל בזמן על-פי גיל המבוטח בעת
תחילת תקופת הביטוח כדלקמן:
א .פחות מ 65 -שנים  -החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתחילת תקופת
הביטוח.
 65שנים או יותר  -החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתחילת תקופת הביטוח.
ב.
על אף האמור לעיל ,אם בדף פרטי הביטוח פירטה החברה סייג או החרגה לחבותה או להיקף הכיסוי
הביטוחי בשל מצב רפואי מסוים ,יהיו הסייג או ההחרגה בתוקף לתקופה שצוינה בדף פרטי הביטוח
לצד אותו מצב רפואי מסוים ואם לא צוינה התקופה ,יהיו הסייג או ההחרגה בתוקף לכל תקופת
הביטוח .סייג בשל מצב רפואי קודם לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע לחברה על מצב בריאותו הקודם,
והחברה ,לא סייגה במפורש בדף פרטי הביטוח את המצב הרפואי המסוים הנזכר בהודעת המבוטח.
.4

הפרמיה
4.1
4.2

.5

תנאי הצמדה
5.1
5.2

.6

ביטוח זה ניתן תמורת תשלום הפרמיה הנוספת המתייחסת לנספח זה כמפורט בדף פרטי הביטוח.
הפרמיה הינה פרמיה קבועה למעט הצמדתה למדד בין המדד היסודי הנקוב בדף פרטי הביטוח למדד
הידוע במועד תשלום הפרמיה.

הפרמיה ותגמולי הביטוח יהיו צמודים למדד לפי היחס שבין המדד הקובע ביום הקובע לבין המדד היסודי.
בסעיף זה:
מדד :מדד המחירים הידוע היום בשם "מדד המחירים לצרכן" )מדד יוקר המחיה הכולל פירות וירקות(,
המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,או על ידי כל גוף או מוסד רשמי אחר,
לפי המקרה ,או מדד אחר שיבוא במקומו ,בין אם יהיה מבוסס על אותם הנתונים ובין אם לאו .במקרה
שיבוא מדד אחר כאמור ,ייקבע היחס בינו לבין המדד המוחלף על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
מדד יסודי :המדד האחרון הידוע ב 1-בחודש של תחילת הביטוח על פי נספח זה .המדד היסודי מותאם
למדד חודש ינואר  100) 1959נקודות(.
"המדד הקובע"  :המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד ביצוע התשלום.
"היום הקובע" לגבי תשלום פרמיה  :יום תשלומה בפועל לחברה.
"היום הקובע" לתשלום תגמולי הביטוח  :יום האירוע המזכה בתגמולי ביטוח.

תוקף הנספח
תוקף נספח זה יפוג והביטוח לפיו יסתיים בכל אחד מהמקרים שלהלן ,ובמועד המוקדם מביניהם:
במועד תום תקופת הביטוח של הפוליסה או יום תום תקופת הביטוח של נספח זה ,ככל שהוא מוקדם
6.1
יותר ,כמפורט בדף פרטי הביטוח.
במועד ביטולה של הפוליסה או במועד ביטולו של הנספח ,לפי המוקדם מבין מועדים אלה.
6.2
כאשר הפוליסה הפכה לפוליסה מסולקת או כאשר ישולם ערך הפדיון בפוליסה.
6.3

.7

שינויים ,ויתורים או סטיות בתנאי הפוליסה
7.1
7.2
7.3
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.8

נספח זה כפוף לכל תנאי הפוליסה שאליה צורף.
כל שינוי ו/או ויתור ו/או סטייה מהאמור בפוליסה יחייב לעניין נספח זה רק אם נכלל במפורש בנספח זה.
במקרה של סתירה בין האמור בנספח זה לבין האמור בנספחים אחרים של הפוליסה ו/או האמור בתנאים
הכלליים של הפוליסה ,יחייבו ,לצרכי נספח זה ,הוראותיו של נספח זה.

התיישנות
תקופת ההתיישנות של התביעה על פי הנספח היא חמש שנים מיום קרות מקרה הביטוח

.9

הוראות החוק
על נספח זה חלות הוראות ההסדר התחיקתי ,והוא כפוף להן .בכל מקרה של סתירה בין הוראות הנספח להוראות
קוגנטיות בהסדר התחיקתי ,יחולו הוראות ההסדר התחיקתי.
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