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ביטוח נוסף למקרה מוות עקב תאונה
(השם הקצר :ביטוח מוות מתאונה)

נספח זה מעניק ביטוח נוסף בגובה סכום הביטוח המתייחס לנספח זה ,כקבוע בדף פרטי הביטוח ,במקרה מוות עקב תאונה ,בכפוף לאמור להלן:
 .1הגדרות ופרשנות:
בנספח זה תהיה למונחים הנזכרים בו המשמעות המופיעה בצידם בפוליסת הביטוח היסודי ,כהגדרתה להלן ואם הוגדרו בנספח זה ,המשמעות
המופיעה בצידם בנספח זה.
דף פרטי הביטוח:

דף פרטי הביטוח הכולל בין היתר את פרטי המבוטח ובעל הפוליסה ,את עיקר פרטי ההתקשרות עם החברה,
את תקופת הביטוח ואת הפרמיה על פי נספח זה.

הצעה:

טופס ובו הצעת המבוטח ובעל הפוליסה להתקשרות בחוזה ביטוח הכולל את נספח זה ,לרבות הצהרת בריאות
וכל הצהרה או אישור אחר של המבוטח הכלולים בה ,עד כמה שכלולים בה ,ואשר על בסיסו נאותה החברה
לבטח את המבוטח.

פוליסת הביטוח היסודי:

חוזה הביטוח בין החברה לבין בעל הפוליסה ,אשר נספח זה מצורף אליו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

בעל הפוליסה:

האדם ,חבר בני האדם או התאגיד ,המתקשר עם החברה בחוזה ביטוח ואשר שמו נקוב בדף פרטי הביטוח כבעל
הפוליסה.

המבוטח:

האדם שחייו בוטחו לפי הפוליסה ופרטיו נקובים בדף פרטי הביטוח כמבוטח.

תאונה:

אירוע חיצוני ,פתאומי ,אלים ובלתי צפוי מראש ,שגרם במישרין וללא קשר לגורמים אחרים ,לפגיעה פיסית
בגוף המבוטח ,אשר גרמה ללא תלות בכל סיבה אחרת למותו .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.

מקרה הביטוח:

מוות שנגרם כתוצאה ישירה מיידית ומכריעה מתאונה ,לא יאוחר מתשעים יום ממועד אירוע התאונה.

סכום ביטוח נוסף למקרה מוות:

תגמולי הביטוח ,כנקוב בדף פרטי הביטוח ,שעל החברה לשלם ,בקרות מקרה הביטוח ,בנוסף לכל סכום אחר
שיגיע על פי פוליסת הביטוח היסודי ו/או נספחים או הרחבות המצורפים לה ובכפוף להוראות הנספח.

פרמיה:
דמי הביטוח ותשלומים אחרים ,שעל בעל הפוליסה לשלם לחברה ,בגין הכיסויים הביטוחיים על פי הנספח,
כמפורט בדף פרטי הביטוח.
תחילת תקופת הביטוח:

המועד המצויין בדף פרטי הביטוח כתחילת תקופת הביטוח.

תום תקופת הביטוח:

המועד המצויין בדף פרטי הביטוח כתום תקופת הביטוח.

תקופת הביטוח:

התקופה שבין תחילת תקופת הביטוח לבין קרות אחד מהמקרים המצויינים בסעיף  6להלן.

 .2חבות החברה:
מוצהר ומוסכם בזה שעם קבלת הוכחה סבירה ,במשרדה הראשי של החברה ,על קרות מקרה הביטוח ,בעת היות פוליסת הביטוח היסודי ונספח
2.1
זה בתוקפם המלא ,תשלם החברה למוטב את סכום הביטוח הנוסף.
לביטוח נוסף זה אין ערך פדיון וערך מסולק.
2.2
 .3התמורה:
הכיסוי הביטוחי על פי נספח זה מותנה בתשלום הפרמיה הנוספת המתייחסת לביטוח נוסף זה ,הנקובה בדף פרטי הביטוח ואשר תשולם בתאריכים
ובאופן הנקובים בו.
 .4הגבלת חבות החברה:
החברה לא תהיה חייבת בתשלום סכום הביטוח לפי נספח ביטוח נוסף זה אם מותו של
המבוטח נגרם על ידי אחת מהסיבות דלקמן ,או אלו מהן:
התאבדות ,או חבלה עצמית במתכוון ,או סיכון עצמי במתכוון (פרט לנסיון להציל חיי אדם) ,או השתתפות המבוטח בביצוע פשע.
4.1
תחביבים או פעילויות שיש בהם כדי סיכון עצמי ,ובכלל זה אגרוף ,היאבקות ,כל סוגי קרב המגע למיניהם ,מירוץ מכוניות ,רפטינג מדרגה ,3
4.2
החלקה בסקי (מים או שלג) ,דאיה ,צניחה ,רחיפה ,בנג'י ,סנפלינג ,צלילה בעזרת מכשירים ,ספורט תחרותי .
שכרות ,או שימוש בסמים פרט למקרה של שימוש על פי הוראות רופא.
4.3
שירות המבוטח בצבא או בכל אחד מכוחות הביטחון ,אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי אף אם ויתר עליו מכל סיבה שהיא ו/או
4.4
השתתפות פעילה בפעולות מלחמתיות או פעולות צבאיות.
טיסה בכלי טייס כלשהו ,למעט טיסת המבוטח כנוסע בכלי טייס אזרחי הרשאי להוביל נוסעים.
4.5
טיפול רפואי או כירורגי (מלבד אם הטיפול נעשה הכרחי מסיבת היזק גופני הנכלל בביטוח זה).
4.6
פגיעה מנשק לא קונבנציונלי (כגון :אטומי ,ביולוגי ,כימי) או מטילים בליסטיים קונבנציונלים או ביקוע גרעיני ,היתוך גרעיני או קרינה מייננת.
4.7
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Dummy Text

 .5הרחבה מיוחדת
במקרה מותו של המבוטח עקב מלחמה ,או סכסוך מזוין ,או פעולה מלחמתית או פעולת איבה של כוחות עוינים סדירים או בלתי סדירים ,או פעולה
על רקע לאומני ובתנאי שלא עקב השתתפותו הפעילה בהם ,ישולם למבוטח סכום הביטוח בגין נספח זה ,אולם בשום מקרה לא ישולם במקרה מוות
כמצויין בסעיף זה ,סכום העולה על .₪ 400,000
מובהר כי הוראות סעיף זה כפופות לאמור בסעיף  7להלן.
 .6תוקף הנספח:
נספח זה יכנס לתוקפו בתחילת תקופת הביטוח ובלבד שהתקיימו כל אלה:
6.1
 6.1.1שולמה הפרמיה הראשונה בעבור נספח זה .תשלום הפרמיה הראשונה בפועל ,משמעו תשלום במזומנים .אם נמסרה לחברה במועד
מתן ההצעה המחאה ו/או הוראת קבע ו/או הוראה לחיוב ולתשלום באמצעות כרטיס אשראי ,תיחשב הפרמיה כמשולמת אך ורק אם
כובדה ההמחאה ו/או הוראת הקבע על ידי הבנק ו/או הועברה הפרמיה לחשבון החברה ע"י חברת כרטיסי האשראי.
 6.1.2החברה אישרה בכתב הסכמתה לעריכת הנספח.
 6.1.3מיום חתימת המבוטח על הצעת הביטוח ועד ליום שבו אישרה החברה את הסכמתה לעריכת הנספח לא חל שינוי במקצועו ו/או
בעיסוקיו ו/או בתחביביו ו/או במצב בריאותו של המבוטח באופן שהיה משפיע על עצם קבלת המבוטח לביטוח או על תנאי קבלת
המבוטח לביטוח ,אילו ידעה עליהם החברה ביום בו אישרה את עריכת הנספח ,כאמור לעיל.
תוקף נספח זה יפוג באחד המקרים להלן ,הקודם מביניהם:
6.2
 6.2.1במועד תום תקופת הביטוח של נספח זה כמצוין בדף פרטי הביטוח.
 6.2.2כאשר פוליסת הביטוח היסודי תבוטל או תהפך לפוליסה מסולקת או כאשר ישולם סכום הביטוח הנוסף למקרה מוות על פי נספח זה,
או כאשר ישולם ערך פדיון פוליסת הביטוח היסודי ,אם קיים.
 6.2.3אם איזו פרמיה שהגיע זמן פירעונה על פי פוליסת הביטוח היסודי לא שולמה במועד ,יבוטלו פוליסת הביטוח היסודי ונספח זה בהתאם
להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א –  1981ולקבוע בהוראות פוליסת הביטוח היסודי .
 6.2.4ביום השנה של יום התחלת הביטוח היסודי הקרוב ביותר ליום הולדתו ה 75 -של המבוטח.
.7

ביום השנה של יום תחילת תקופת הביטוח של פוליסת הביטוח היסודי הקרוב ביותר ליום הולדתו ה 65 -של המבוטח ,יפחת סכום הביטוח בגין
נספח זה לשיעור . 50%

.8

חובות הגילוי של המבוטח ,שינוי מקצוע ,עיסוק או תחביב על חובות הגילוי של המבוטח ועל הפרתן ,יחולו הוראות חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א
.1981 -

 .9כפיפות לתנאי פוליסת הביטוח היסודי
על נספח זה יחולו הוראות פוליסת הביטוח היסודי .על אף האמור ,במקרה של סתירה בין הוראות הנספח לבין הוראות פוליסת הביטוח היסודי,
9.1
בעניינים הקשורים לכיסוי הביטוחי בגין מוות כתוצאה מתאונה ,יחולו הוראות הנספח .
 .9.2שינויים ו/או ויתורים ו/או חריגות מהתנאים הכלליים לביטוח חיים של פוליסת הביטוח היסודי ,שנרשמו בנספחיה האחרים של פוליסת
הביטוח היסודי ,לא יתפרשו כשינויים ו/או ויתורים ו/או חריגים מהתנאים המתייחסים לביטוח נוסף זה ,אלא אם צויין הדבר במפורש על ידי
רישום מתאים שהכוונה גם לנספח זה.
 .10התביעה
 10.1בעל הפוליסה או המוטב ,הכל לפי הענין ,חייב למסור לחברה הודעה בכתב על קרות מקרה הביטוח ,כאמור לעיל ,בהקדם האפשרי.
 .10.2בעל הפוליסה או המוטב ,הכל לפי הענין ,יהיה חייב להמציא לחברה את המסמכים על פי דרישת החברה ,המיועדים לבירור חבותה .אם אינם
ברשותו עליו לעזור לחברה ככל שיוכל להשיגם.
 .10.3מבלי לגרוע מחובות בעל הפוליסה או המוטב כאמור לעיל ,החברה תהיה רשאית לנהל על חשבונה כל חקירה בעניין מקרה הביטוח.
 .11קיזוז
החברה תהיה רשאית לקזז כל סכום שיגיע לה מאת בעל הפוליסה מכל סכום המשולם על פי נספח זה.
 .12מיסים ותשלומים אחרים
 .12.1בעל הפוליסה או המוטב ,הכל לפי העניין ,יהא חייב לשלם לחברה ,מיד עם קבלת דרישתה ,כל מס ותשלום חובה החלים על הנספח או
המוטלים על הפרמיות ,על הסכומים ועל כל התשלומים האחרים ,שהחברה מחוייבת לשלמם לפי הנספח ,בין אם המיסים האלה קיימים
בתאריך הוצאת הנספח ובין אם יוטלו בעתיד.
 .12.2לא שולם לחברה כל סכום כאמור לעיל ,תהיה החברה רשאית לנכותו מכל סכום ,שיהיו בעל הפוליסה או המוטב זכאים לקבלו.
 .12.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החברה תנכה מכל תשלום שעליה לשלם ותעביר מס וכל תשלום חובה אחר ,שעליה לנכות על פי דין ,אלא
אם יומצא לה אישור כדין ,בדבר פטור מניכוי מס או תשלום חובה כאמור.
 .13סמכות שיפוט
לבתי המשפט בישראל תהיה סמכות שיפוט בינלאומית ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין או סכסוך ,הנוגע לנספח ,לרבות לעניין תוקפו ,ביצועו,
פרשנותו וביטולו ולא תהיה סמכות לבית משפט כלשהו מחוץ לישראל לדון באיזה מן העניינים הנזכרים לעיל.
 .14התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה ,בגין מקרה ביטוח על פי נספח זה ,היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.
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