תנאים כלליים לביטוח למקרה מוות צמוד מדד
ללא חיתום רפואי עם כיסוי למקרה מוות מתאונה בלבד בשלוש
שנים הראשונות
 .1הגדרות
בפוליסה זו יתפרשו המונחים הבאים להלן:
האדם ,או התאגיד המתקשר עם החברה בחוזה הביטוח ואשר שמו נקוב בפוליסה כבעל
בעל הפוליסה
הפוליסה.
ההפרש בין תאריך תחילת הביטוח כמפורט בדף פרטי הביטוח ,לבין תאריך לידתו של
גיל המבוטח
המבוטח והוא יחושב בשנים שלמות.ששה חודשים ומעלה יוסיפו לגיל המבוטח שנה
במועד תחילת
שלמה.
הביטוח
גיל המבוטח
גיל המבוטח במועד תחילת הביטוח בתוספת מספר השנים שעברו החל מאותו מועד ועד
תאריך הבדיקה.
דף המצורף לפוליסה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה הכולל בין השאר את מס' הפוליסה
דף פרטי הביטוח
והפרטים העיקריים של הביטוח לפי פוליסה זו
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( -התשמ"א ,1981-חוק חוזה ביטוח תשמ"א-
הסדר תחיקתי
 ,1981פקודת מס הכנסה ,התקנות והצווים מכוח חוקים אלה והוראות המפקח ,אשר
יסדירו את התנאים החלים על בעל הפוליסה ,המבוטח והחברה ,הכול כפי שיחולו מעת
לעת.
איילון – חברה לביטוח בע"מ.
חברה/מבטח
המדד הנקוב בדף פרטי הביטוח המדד היסודי מותאם למדד הבסיס מחודש ינואר 1959
מדד יסודי
) 100נקודות( ,מחולק באלף.
האדם שחייו בוטחו לפי הפוליסה ושמו נקוב בפוליסה כמבוטח.
מבוטח
הזכאי לתגמולי ביטוח בקרות מקרה הביטוח,כמפורט בדף פרטי הביטוח.
מוטב
בתקופת הביטוח הראשונה  -מקרה מוות כתוצאה מתאונה בלבד ,בכפוף לאמור בפרק א
מקרה הביטוח
לפוליסה.
בתקופת הביטוח השנייה -מקרה מוות מכל סיבה שהיא ,בכפוף לאמור בפרק ב לפוליסה.
הסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח שישולם ע"י החברה בקרות מקרה הביטוח ובהתאם
סכום הביטוח
לתנאי הפוליסה.
חוזה ביטוח זה וכן ההצעה וכל נספח ותוספת המצורפים לו.
פוליסה
דמי הביטוח כמפורט להלן ,שעל בעל הפוליסה לשלם לחברה.
פרמיה
תום תקופת הביטוח המועד הרשום בדף פרטי הביטוח כתום תקופת הביטוח או גיל  ,67המוקדם מביניהם.
תקופת הביטוח
תקופה בת  36חודשים רצופים המתחילה ביום תחילת הביטוח ומסתיימת בתום 36
חודש.
הראשונה
תקופה המתחילה מתום תקופת הביטוח הראשונה ומסתיימת בתום תקופת הביטוח
תקופת הביטוח
כמפורט בדף פרטי הביטוח.
השנייה
כל תאריך בפוליסה זו נקבע על פי לוח השנה הגרגוריאני.
מוצהר ומוסכם בזאת כי תאריך לידתו ומינו של המבוטח הינם עניין מהותי שיחולו עליהם חובת הגילוי בכפוף
לאמור בחוק חוזה הביטוח.

 .2חבות החברה
חבות החברה נקבעת בהתאם לאמור בפוליסה ובהסדר התחיקתי.
נספח מס' 434
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 2.1הפוליסה נכנסת לתוקפה החל מהתחלת הביטוח כמצוין בפוליסה אך בכפוף לכל התנאים הבאים:
 2.1.1לאחר ששולמה הפרמיה הראשונה הנקובה בהודעת החיוב הראשונה המוצאת ע"י החברה.
 2.1.2בתנאי שהמבוטח חי בתאריך תשלום הפרמיה הראשונה.
 2.2חבות החברה תהיה בתוקף במשך תקופת הביטוח בלבד ,כל הארכה של תקופת הביטוח טעונה הסכמת החברה
מראש ובכתב.
 2.3החברה תשלם את סכום הביטוח המגיע לפי ביטוח זה ,תוך  7ימים מיום קבלת ההודעה על קרות מקרה הביטוח
והמסמכים הדרושים לברור חבותה.

 .3הפרמיות
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

הפרמיה תהיה כנקוב בדף פרטי הביטוח.
הפרמיות ישולמו בזמני הפירעון הקבועים בפוליסה .חובת תשלום הפרמיות נפסקת עם תשלום הפרמיה שזמן
פירעונה חל לאחרונה לפני מות המבוטח.
במקרה של תשלום הפרמיות ע"י הוראת קבע לבנק לתשלום פרמיות )שירות שיקים( ,או לזכות חשבון החברה
בבנק ,ייחשב זיכוי חשבון החברה בבנק כתשלום הפרמיה.
במקרה של תשלום הפרמיה שלא באמצעות הוראת קבע לבנק ,יש לשלם את הפרמיה בהמחאה לפקודת החברה.
בפוליסה זו ,הסכום שבפיגור הוא פרמיות שלא שולמו במועדן ובטרם בוטלה הפוליסה ,בתוספת ריבית בשיעור
שיקבע בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
הסכמת החברה לקבלת פרמיה שלא כאמור לעיל במקרה מסוים ,לא תחייבה לנהוג כן במקרים אחרים.
לא שולמו הפרמיה ו/או הסכום שבפיגור במועדם ,ולא שולמו גם תוך  15ימים לאחר שהחברה דרשה בכתב
לשלמם תבוטל הפוליסה .הביטול יכנס לתוקף  21יום ממועד משלוח ההודעה ע"י החברה ,אם הסכום
שבפיגור לא יסולק לפני כן.

 .4פדיון הפוליסה והמרה לביטוח מסולק
לפוליסה זאת אין ערך פדיון ואין ערך מסולק.

 .5שעבוד הפוליסה
בעל הפוליסה רשאי לשעבד את הפוליסה אך שעבוד זה לא יחייב את החברה אלא אם קבלה החברה הודעה בכתב
מבעל הפוליסה.זכויותיהם של המוטב ,בעל הפוליסה והמבוטח יהיו כפופות לשעבוד

 .6קביעת המוטב
 6.1המוטב בפוליסה יקבע ע"י בעל הפוליסה.
 6.2החברה תשלם את סכום הביטוח על פי תנאי הפוליסה למוטב הרשום בפוליסה.
 6.3בטרם ארע מקרה הביטוח המזכה מוטב בסכום הביטוח על פי תנאי הפוליסה ,רשאי בעל הפוליסה לשנות את
המוטב הרשום בפוליסה .השינוי יחייב את החברה רק לאחר שנמסרה לה הוראה בכתב על כך בחתימת בעל
הפוליסה.
 6.4בשום מקרה לא יהיה בעל הפוליסה זכאי לקבוע מוטב בקביעה בלתי חוזרת או לשנות קביעה של מוטב לקביעה
בלתי חוזרת אלא אם קיבל לכך מראש הסכמתה בכתב של החברה.
 6.5שילמה החברה את הסכום המגיע למוטב הרשום בפוליסה בטרם נרשם בה אחר כמוטב במקומו ,בין על פי
הוראה בכתב בחתימת בעל הפוליסה ובין על פי צוואתו המאושרת על ידי בית המשפט המורה על תשלום לאחר,
תהא החברה משוחררת מכל חבות כלפי אותו אחר וכלפי בעל הפוליסה ,עזבונו וכל מי שיבוא במקומו.

 .7תביעות ותשלומי החברה
 7.1במות המבוטח חייב בעל הפוליסה או המוטב להודיע לחברה על מקרה המוות ולציין את סיבותיו ,כמו-כן יש
למסור לחברה בהקדם האפשרי ,תעודת פטירה רשמית הכוללת את סיבת המוות ונסיבותיו ודין וחשבון מפורט
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של הרופא שטיפל במבוטח ,ככל שהוא קיים.
 7.2על בעל הפוליסה או על המוטב ,לפי העניין ,למסור לחברה תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך את המידע
והמסמכים הנוספים הדרושים לחברה באופן סביר לבירור חבותה ,ואם אינם ברשותו עליו לעזור לחברה ככל
שיוכל להשיגם.
 7.3מכל תשלומיה תנכה החברה כל חוב המגיע לה מבעל הפוליסה מהמבוטח או המוטב ,בגין פוליסה זו.

 .8הודעות והצהרות
כל ההודעות וההצהרות הנמסרות לחברה על ידי בעל הפוליסה ,המבוטח ,המוטב או כל אדם אחר ,ימסרו בכתב
ויחשבו כנמסרו לחברה אך ורק ממועד הגעתם למשרדה הראשי של החברה או לסניפיה .כל שינוי בפוליסה או
בתנאיה ייכנס לתוקפו רק אם החברה הסכימה לכך בכתב
בכל מקרה של שינוי כתובת חייבים החברה ,בעל הפוליסה ,המבוטח או המוטב ,לפי העניין להודיע על כך בכתב,
אולם הצדדים יצאו ידי חובתם במשלוח הודעותיהם לכתובת האחרונה הידועה להם.

 .9תנאי הצמדה
כל התשלומים לחברה ועל ידי החברה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן:
" 9.1מדד המחירים לצרכן" משמעו מדד המחירים לצרכן )כולל פירות וירקות( שקבעה הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר ,לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו ,בין
שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו .אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים,
תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס בינו לבין המדד המוחלף.
" 9.2היום הקובע" הוא:
 9.2.1לגבי תשלום במקרה מוות – יום מות המבוטח.
 9.2.2לגבי תשלום הפרמיה – יום תשלומה בפועל לחברה.
 9.3המונח המדד הקובע לגבי כל התשלומים הנזכרים בסעיף קטן  9.2לעיל הוא המדד האחרון שפורסם לפני היום
הקובע.
 9.4כל התשלומים הנזכרים בסעיף קטן  9.2לעיל יוצמדו לשיעור עליית המדד מן המדד היסודי הנקוב בפוליסה ועד
המדד הקובע.

 .10תשלומים נוספים
בעל הפוליסה ,או המוטב ,הכול לפי העניין ,יהא חייב לשלם לחברה מיד עם קבלת דרישתה את המיסים
הממשלתיים ,המוניציפאליים והאחרים החלים על הפוליסה או המוטלים על הפרמיות ,בין אם המיסים האלה
קיימים בתאריך הוצאת הפוליסה ובין אם יוטלו בעתיד

 .11סתירות
במקרה של סתירה בין התנאים הכלליים של הפוליסה ובין התנאים של נספח מסוים ,יחולו תנאי הנספח על ההטבות
הנובעות מנספח זה ,ועל שאר חלקי הפוליסה יחולו התנאים הכלליים.
במקרה של סתירה בין התנאים של נספחים שונים יחולו התנאים של כל נספח על ההטבות הנובעות מאותו נספח לפי
העניין.

 .12התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה על פי פוליסה זו ,היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

 .13מקום השיפוט
התביעות הנובעות מתוך הפוליסה תוגשנה אך ורק לבית המשפט המוסמך בישראל.
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פרק א-.מוות כתוצאה מתאונה -תקופת הביטוח הראשונה
במקרה של מות המבוטח עקב תאונה,בתקופת הביטוח הראשונה כמוגדר לעיל ,ישולם סכום הביטוח הנקוב בדף
פרטי הביטוח בכפוף לאמור להלן.עם תשלום סכום הביטוח תבוטל הפוליסה.

.1הגדרות
1.1

תאונה

תאונה ,לצורך נספח זה ,פרושה אירוע
ובלתי צפוי
חיצוני,פתאומי,חד פעמי
מראש,שנגרם ע"י גורם חיצוני וגלוי לעין,
שאירע במשך תקופת הביטוח ושגרם
במישרין וללא תלות בגורמים אחרים,למות
המבוטח.למען הסר ספק ,אלימות מילולית
ו/או לחץ נפשי הגורמים למוות ,לא יחשבו
כתאונה.

.2חבות החברה
בקרות מקרה הביטוח על פי פרק זה,בתקופת הביטוח הראשונה,תשלם החברה את סכום הביטוח המגיע לפי פרק זה תוך
 7ימים מהיום בו קבלה את כל המסמכים שנדרשו לבירור חבותה כאמור בסעיף  7לתנאים הכלליים.

 .3הגבלת אחריות החברה
 3.1החברה לא תהיה אחראית לכל תשלום לפי בטוח נוסף זה אם מקרה הביטוח יגרם בין במישרין ובין בעקיפין בתקופת
הביטוח הראשונה,על ידי אחת או כמה מהסיבות כדלקמן:
או השתתפות המבוטח בביצוע
 3.1.1התאבדות או חבלה עצמית )פרט לניסיון להציל חיי אדם(
פשע.
במתכוון
 3.1.2שכרות או שימוש בסמים פרט למקרה של שימוש על פי הוראות רופא.
 3.1.3מלחמה או סכסוך מזוין ,או פעולה של כוחות עוינים ,סדירים או בלתי סדירים ,או השתתפות בפעולות
מלחמתיות או בפעולות צבאיות.
 3.1.4שרות המבוטח בצבא.
 3.1.5טיסת המבוטח בכלי טייס או בכלי שייט כלשהו ,פרט לנסיעת המבוטח כנוסע בכלי טיס או בכלי שיט
אזרחי
בעל תעודת כשרות להובלת נוסעים.
 3.1.6עיסוק מקצועי בספורט.
 3.1.7שימוש בחומר נפץ ,שימוש בנשק.
 3.1.8אסונות טבע.
 3.1.9ביקוע גרעיני ,היתוך גרעיני או קרינה מייננת.
 3.2נגרם מות המבוטח במזיד ,ע"י מי מהמוטבים הזכאים לסכום הביטוח ,לא תשלם החברה את חלקו של בסכום
הביטוח של המוטב אשר גרם במזיד למות המבוטח.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא ישולמו תגמולי הביטוח אם מות המבוטח בתקופת הביטוח הראשונה נגרם
כתוצאה ממחלה.
ארע מותו של המבוטח בתקופת הביטוח הראשונה ,כתוצאה ממחלה,ישולם למוטב סכום השווה ל  70%מהפרמיות
הנומינליות ששולמו ע"ח הפוליסה.
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פרק ב-.מוות מכל סיבה  -תקופת הביטוח השנייה
במקרה מות המבוטח בתקופת הביטוח השנייה ישולם סכום הביטוח הנקוב בדף פרטי הביטוח.

.1הגדרת מקרה הביטוח
מוות מכל סיבה שהיא לרבות התאבדות.

.2חבות החברה
בקרות מקרה הביטוח על פי פרק זה ,בתקופת הביטוח השנייה ,תשלם החברה את סכום הביטוח המגיע לפי פרק זה תוך 7
ימים מהיום בו קבלה את כל המסמכים שנדרשו לבירור חבותה כאמור בסעיף  7לתנאים הכלליים.

 .3הגבלת אחריות החברה
נגרם מות המבוטח במזיד ,ע"י מי מהמוטבים הזכאים לסכום הביטוח ,לא תשלם החברה את חלקו של בסכום הביטוח
של המוטב אשר גרם במזיד למות המבוטח.
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