ביטוח נוסף למקרה מוות "מגן ) "1ריזיקו(
נספח מס' 154
נספח זה מעניק ביטוח נוסף במקרה מות המבוטח מכל
סיבה שהיא את סכום הביטוח המתייחס לנספח זה והנקוב
בדף פרטי הביטוח ,בנוסף לכל סכום אחר שיגיע לפי
הפוליסה.

 .1הגדרת מקרה הביטוח
מותו של המבוטח מכל סיבה שהיא ,שארעה בתוך תקופת
הביטוח.

.2

תקופת הביטוח

יום תחילת הביטוח הנקובה בדף פרטי הביטוח ועד תום
תקופת הביטוח היסודי או עד תום תקופת הביטוח של נספח
זה ,המוקדם מביניהם.

.3

תשלום הפרמיה

א.

הביטוח הנוסף עפ"י נספח זה ניתן תמורת תשלום
פרמיה נוספת כמפורט בדף פרטי הביטוח.

ב

חובת תשלום הפרמיה הנוספת תהיה בזמני
הפירעון הקבועים בפוליסה.
לא שולמה הפרמיה במועדה תהיה החברה זכאית
לבטל את החיסוי עפ"י נספח זה בכפיפות לקיום
הוראות החוק לעניין זה.

ג.

.4
א.

הגבלות לאחריות החברה
החברה תהיה פטורה מתשלום סכום הביטוח אם
נגרם מות המבוטח עקב התאבדותו או ניסיונו
להתאבדות )בין אם היה המבוטח שפוי בדעתו ובין
אם לא( תוך שנה מיום תחילת הביטוח או מיום
חידושו לאחר שבוטל ,הכל לפי המקרה.

ב .גרם מוטב במתכוון למותו של המבוטח לא תהיה
החברה חייבת בתשלום סכום הביטוח העולה בחלקו
של אותו מוטב וסכום זה ישולם אך ורק על פי צו בית
משפט.

.5

זכות המרה

לפי בקשת בעל הפוליסה ובתנאים שיקבעו על ידי החברה,
תחליף החברה את הביטוח על פי נספח זה ,כל עוד הוא
בתוקפו המלא ,לביטוח עפ"י תוכנית אחרת )למעט ביטוח
סיכון מוות בלבד( שתהייה קיימת בחברה ,בעת ההמרה
בתנאי שהחלפה זאת תבוצע לפני שימלאו למבוטח 63
שנה.
בעת ההמרה לא תידרש הוכחה על מצב בריאותו של
המבוטח.
סכום הביטוח בפוליסה המוחלפת לא יעלה על סכום הביטוח
על פי נספח זה.

.6

תנאים כלליים

בטוח נוסף זה למקרה מוות ,יהא כפוף לכל התנאים
הכלליים לביטוח חיים הכלולים בפוליסה אליה צורף כנספח
למעט האמור להלן:
הפרמיות הנוספות שתשולמנה בגין נספח זה לא תובאנה
בחשבון בקביעת ערך פדיון או הלוואה או ערך הפוליסה
המסולקת של הביטוח היסודי.

.7

ביטול הנספח

תוקף נספח זה יפוג:
א.

בתום תקופת הביטוח הנוסף כמוגדר בדף פרטי
הביטוח.

ב.

בתום תקופת הביטוח היסודי על פי הפוליסה.
לא

שולמה

בהתאם

לתנאי

ג.

כאשר הפרמיה
הפוליסה.

ד.

כאשר הביטוח הבסיסי בוטל או שהפוליסה הפכה
לפוליסה מסולקת.

