ביטוח למקרה מות עקב תאונה
נספח 624
נספח זה מעניק ביטוח נוסף בגובה סכום הביטוח המתייחס לנספח זה ,כקבוע בדף פרטי הביטוח במקרה מוות של המבוטח שנגרם
כתוצאה ישירה ומכריעה מתאונה ,בכפוף לאמור להלן:
.1

הגדרות
בנספח זה יתפרשו המונחים הבאים כלהלן.
מונחים שהגדרתם אינה מופיעה בסעיף זה – תיקבע הגדרתם לפי הגדרתם סעיף ההגדרות בביטוח היסודי ,ו/או בסעיפי הביטוח
היסודי ,ו/או בסעיפי נספח זה.
 1.1מקרה הביטוח  -מות המבוטח שנגרם כתוצאה ישירה ומכריעה מתאונה שאירעה בתקופת הביטוח ובלבד שמותו של
המבוטח ארע תוך  366ימים ממועד התאונה כאמור ,בין אם מותו של המבוטח כאמור ,חל בתקופת הביטוח ובין לאחריה.
 1.2סכום הביטוח  -כנקוב בדף פרטי הביטוח לגבי נספח זה.
 1.3תאונה  -אירוע חיצוני ,פתאומי ,אלים ובלתי צפוי מראש ,שגרם במישרין וללא קשר לגורמים אחרים ,לפגיעה פיסית בגוף
המבוטח ,אשר גרמה ללא תלות בכל סיבה אחרת לקרות מקרה הביטוח .להסרת ספק ,מובהר בזה ,כי פגיעה כתוצאה
ממחלה ,או כתוצאה מצטברת של פגיעות זעירות (מיקרו-טראומה) ,או כתוצאה מהשפעת אלימות מילולית ,או כתוצאה
מפגיעה פסיכולוגית ,או אמוציונאלית ,אינה בגדר תאונה על פי נספח זה.

.2

חבות החברה
 2.1בקרות מקרה ביטוח תשלם החברה למוטב את סכום הביטוח לנספח זה בתוספת הפרשי הצמדה למדד בין המדד היסודי
לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום והכל בהתאם לתנאי הפוליסה והנספח.
 2.2מובהר כי סכום הביטוח לנספח זה ישולם בנוסף לכל סכום אחר שיגיע על פי הפוליסה ו/או נספחים או הרחבות המצורפים
לה ובכפוף להוראות הנספח.

.3

הגבלת אחריות החברה
החברה לא תהיה אחראית לכל תשלום לפי ביטוח נוסף זה אם המוות נגרם על ידי אחת או יותר מהסיבות דלקמן:
 3.1חבלה עצמית במתכוון ,או סיכון עצמי במתכוון( ,פרט לניסיון להציל חיי אדם) ,או השתתפות המבוטח בביצוע פשע.
 3.2אלכוהוליזם או שימוש בסמים פרט למקרה של שימוש על פי הוראות רופא.
 3.3מלחמה או סכסוך מזויין ,או פעולה של כוחות עוינים ,סדירים או בלתי סדירים ,או השתתפות בפעולות מלחמתיות או
בפעולות צבאיות ,אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי.
 3.4שירות המבוטח בצבא או בכל אחד מכוחות הביטחון ,אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי.
 3.5טיסת המבוטח בכלי טיס כאיש צוות.
 3.6טיפול רפואי או כירורגי (מלבד אם הטיפול נעשה הכרחי מסיבת הנזק הגופני הנכלל בביטוח זה).
 3.7פעילות ספורט אתגרי-בין אם נעשתה באופן חובבני ובין אם נעשתה באופן מקצועי .פעילות ספורט אתגרי משמעו ספורט
הנחשב למסוכן במיוחד וכולל אחד או יותר מהמרכיבים הבאים :מהירות גובה וסכנה ,בהתאם לרשימת ענפי הספורט
המופיעה באתר החברה בכתובת ,WWW.AYALON-INS.CO.IL :כפי שתתעדכן מעת לעת.
 3.8ביקוע גרעני ,חיתוך גרעיני או קרינה מיאנת.

 .4התמורה
ביטוח זה ניתן תמורת תשלום הפרמיה הנוספת מהמתייחסת לנספח זה הנקובה בעמוד מספר  2של הפוליסה שתשולם בתאריכים
ובאופן הנקובים בו.
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.5

תוקף הנספח
תוקף נספח זה יפוג והביטוח לפיו יסתיים בכל אחד מהמקרים שלהלן ,ובמועד המוקדם מביניהם:
 5.1במועד תום תקופת הביטוח של נספח זה הרשום הפוליסה בדף פרטי הביטוח.
 5.2כאשר הביטוח היסודי יבוטל או ישולם או יהפוך לביטוח של פוליסה מסולקת ,או כאשר ישולם ערך פדיון הפוליסה.
 5.3אם הביטוח לפי נספח זה מתייחס לביטוח נוסף כרשום בעמוד מספר  2של הפוליסה ,יפוג תוקף הביטוח לפי נספח זה כאשר
יבוטל הביטוח הנוסף מסיבה כלשהי.

.6

שינויים ,ויתורים או סטיות בתנאי הפוליסה
 6.1הביטוח הנוסף לפי נספח זה כפוף לתנאים הכלליים של הפוליסה.
 6.2שינויים ו/או ויתורים ו/או סטיות מהתנאים הכלליים של הפוליסה שנרשמו בנספחים לפוליסה ,לא יתפרשו כשינויים
ו/או ויתורים ו/או סטיות מהתנאים המתייחסים לביטוח נוסף זה ,אלא אם כן צוין הדבר במפורש על ידי רישום מתאים
שהכוונה גם לנספח זה.

