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ביטוח למקרה נכות מוחלטת ותמידית
מהדורה 12.2017

מוצהר ומוסכם בזה כי תמורת תשלום הפרמיה בגין הרחבה זו ,כמפורט בדף פרטי הביטוח ובכפוף לתנאים המפורטים
בהרחבה זו ,בקרות מקרה הביטוח ,תשלם החברה למבוטח את סכום הביטוח החד פעמי הנקוב בדף פרטי הביטוח בגין
הרחבה זו .עם תשלום סכום הביטוח לפי הרחבה זו ,יפוג תוקפה ,וסכום הביטוח הנקוב למקרה מות המבוטח כנקוב
בפוליסה ,יתעדכן כך שיעמוד רק על ההפרש בינו לבין סכום הביטוח ששולם על פי הרחבה זו ,ככל וקיים הפרש .במקרה ולא
קיים הפרש -יבוטל גם הכיסוי למקרה מות המבוטח .מובהר כי הפרמיות בגין הפוליסה ,יעודכנו בהתאם.
החברה תהיה משוחררת מכל התחייבויותיה שעל פי נספח זה אלא אם היו הביטוח היסודי ונספח זה בתוקפם המלא בקרות
התאונה או המחלה שגרמה לנכות המוחלטת והתמידית וכן בשעת התחלת הנכות המוחלטת והתמידית.
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הגדרות
בנספח זה יתפרשו המונחים הבאים כלהלן.
מונחים שהגדרתם אינה מופיעה בסעיף זה – תיקבע הגדרתם לפי הגדרתם בסעיף ההגדרות בביטוח היסודי ,ו/או
בסעיפי הביטוח היסודי ,ו/או בסעיפי נספח זה.
נכות מוחלטת ותמידית כהגדרתה לעיל אשר קרתה כתוצאה ממחלה או תאונה
מקרה הביטוח -
אשר ארעה במהלך תקופת הביטוח על פי נספח זה.
המבוטח ייחשב כבעל נכות מוחלטת ותמידית לעניין נספח זה ,אם עקב מחלה
נכות מוחלטת ותמידית -
או תאונה נשללה ממנו לחלוטין ולצמיתות האפשרות לעסוק באיזו תעסוקה או
לעשות איזו עבודה תמורת תגמול או רווח .מבלי לפגוע באמור לעיל,
אובדן מוחלט לצמיתות של כושר הראיה בשתי העיניים או אובדן מוחלט
ולצמיתות של יכולת השימוש בשתי הידיים או בשתי הרגליים או ביד ורגל יחשבו
לנכות מוחלטת ותמידית לצורך הרחבה זו.
כנקוב בדף פרטי הביטוח לגבי נספח זה.
סכום הביטוח -
תקופה של  6חודשים שתחילתה ביום קרות הנכות המוחלטת והתמידית.
תקופת המתנה -
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חבות החברה
החברה תשלם את סכום הביטוח על פי נספח זה בחלוף תקופת ההמתנה מיום קרות מקרה הביטוח.
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הגבלת אחריות החברה
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החברה לא תהיה אחראית לכל תשלום לפי ביטוח זה אם נכותו של המבוטח נגרמה על ידי אחת או כמה
מהסיבות דלקמן-:
ניסיון להתאבדות או חבלה עצמית 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
מלחמה או סכסוך מזוין או פעולה של כוחות עוינים סדירים או בלתי סדירים ,או השתתפות בפעולות
3.4
מלחמתיות או בפעולות צבאיות ,אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי.
מקרה הנובע באופן ישיר מפעילות בעלת אופי צבאי בעת שירות המבוטח בצבא ,אם המבוטח זכאי
3.5
לפיצוי מגורם ממשלתי.
טיסת המבוטח בכלי טיס כאיש צוות.
3.6
טיפול רפואי או כירורגי )מלבד אם הטיפול נעשה הכרחי מסיבת הנזק הגופני הנכלל בביטוח זה(.
3.7

1

Dummy Text

3.8
3.9

3.10
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ביקוע גרעני ,חיתוך גרעיני או קרינה מיאנת.
פעילות 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.
כמו כן לא תהיה החברה אחראית לתשלום תגמולי ביטוח לפי נספח זה ,כולם או חלקם בשל מקרה
ביטוח אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם ,ואשר אירע למבוטח בתקופה בה
חל סייג זה ,כאמור להלן.
לענין סעיף זה:
"מצב רפואי קודם" משמעו – מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו
לביטוח ,לרבות בשל מחלה או תאונה.
"אובחנו במבוטח" משמעו – בדרך של אבחנה רפואית מתועדת ,או בתהליך של אבחון רפואי מתועד
שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד הצטרפותו של המבוטח לביטוח.
הסייג בשל מצב רפואי קודם האמור לעיל מוגבל בזמן בהתאם לגיל המבוטח במועד תחילת תקופת
הביטוח כדלקמן:
במבוטח שגילו במועד תחילת תקופת הביטוח פחות מ 65 -שנה  -לתקופה של שנה ממועד תחילת
הביטוח.
במבוטח שגילו במועד תחילת הביטוח  65שנה ומעלה – לתקופה של חצי שנה ממועד תחילת
הביטוח.
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 תקופה ,יהיו הסייג או ההחרגה בתוקף לכל תקופת
הביטוח.
הסייג בשל מצב רפואי קודם האמור לעיל בסעיף לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע לחברה על מצב
בריאותו הקודם ,והחברה לא סייגה או החריגה במפורש בדף פרטי הביטוח את המצב הרפואי המסוים
הנזכר בהודעת המבוטח.

התמורה
כיסוי נוסף זה ניתן תמורת תשלום הפרמיה הנוספת המתייחסת לנספח זה ,כפי שמפורט בדף פרטי הביטוח,
ותשולם בתאריכים ובאופן הנקובים בדף פרט הביטוח.
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התביעה
5.1

5.2
5.3

5.4

5.5
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בקרות מקרה ביטוח על בעל הפוליסה או על המבוטח – להודיע לחברה בכתב ,ובתוך זמן סביר מהמועד
שנודע להם על קרות מקרה הביטוח .הודעת בעל הפוליסה תשחרר את המבוטח מחובת מתן הודעה
ולהפך.
עם קבלת ההודעה על מקרה הביטוח תעביר החברה למוסר ההודעה את הטפסים הדרושים למילוי כתב
התביעה .ניתן למצוא טפסים אלה גם באתר האינטרנט של החברה שכתובתו כמפורט בפוליסה.
לאחר מתן ההודעה כאמור בסעיף  6.1לעיל ,יהיה על בעל הפוליסה או על המבוטח להמציא לחברה,
בהקדם האפשרי ,אישורים מתאימים לרבות מסמכים רפואיים המפרטים את המחלה או את נסיבות
האירוע שבעטיין התגבשה הזכות לקבלת תגמולי ביטוח על פיה וכן כל מסמך או אישור אחרים שהחברה
תדרוש באופן סביר לבירור חבותה.
זכותה של החברה לנהל כל חקירה ו/או לבדוק את המבוטח על חשבונה ,על ידי רופא מטעמה ,ובלבד
שהבדיקה תהיה סבירה בנסיבות העניין ועל חשבונה .המבוטח יוכל בכל עת לבקש למצות את זכויותיו
המוקנות לו מכח הכיסוי בבית משפט.
בתוך  30ימים ממועד מילוי כל הדרישות על פי הוראות סעיף זה תודיע החברה על קבלת התביעה או
תידחה את התביעה ותנמק החלטתה.

ביטול הנספח
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תוקף נספח זה יפוג בקרות אחד המקרים דלהלן ,הקודם מביניהם:
במועד תום הביטוח של נספח זה כמפורט בדף פרטי הביטוח.
6.1

2

6.2
6.3
6.4
6.5
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כאשר הביטוח היסודי יבוטל או ישולם במלואו או ייהפך לביטוח של פוליסה מסולקת ,או כאשר ישולם ערך
פדיון הפוליסה.
אם כיסוי על פי נספח זה מתייחס לביטוח נוסף למקרה מוות ,הרשום בנספח הביטוח היסודי ,יפוג תוקף
הכיסוי לפי נספח זה ,כאשר יבוטל הביטוח הנוסף מסיבה כלשהי.
אם פרמיה כלשהי שהגיעה זמן פרעונה על פי פוליסה זו לא שולמה בזמן פרעונה הנקוב ,יבוטל נספח זה
בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ״א־ 1981וכל חוק מחליף או מתקן.
קרות מקרה הביטוח על פי סעיף .2

תנאי הצמדה
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
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שינויים ויתורים או סטיות בתנאי הפוליסה
8.1
8.2
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הביטוח הנוסף לפי נספח זה כפוף לתנאים הכלליים של הפוליסה.
שינויים ו/או ויתורים ו/או סטיות מהתנאים הכלליים של הפוליסה שנרשמו בנספחים לפוליסה ,לא
יתפרשו בשינויים ו/או ויתורים ו/או סטיות מהתנאים המתייחסים לביטוח נוסף זה ,אלא כן צויין הדבר
במפורש על ידי רישום מתאים שהכוונה גם לביטוח זה.

