נספח  7702כיסוי ביטוחי נוסף למקרה מוות צמוד למדד בפרמיה משתנה
מוצהר ומוסכם בזאת כי בכפוף לתנאי הפוליסה ובהתאם להצעה ,להצהרות ולהודעות בעל הפוליסה והמבוטח ובכפיפות
לתנאים ,להוראות לסייגים ולהסדר התחיקתי ,מתחייבת הפניקס לשלם למוטב בקרות מקרה הביטוח את תגמולי הביטוח
על פי נספח זה ,כמפורט בדף פרטי הביטוח ,נוסף על כל סכום ,ככל שיגיע מפוליסה זו.
נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה אליה צורף ,ככל שאין התייחסות לעניין מסוים בנספח זה יחולו התנאים הכללים
של הפוליסה.
נספח זה אינו כולל מרכיב חיסכון ואין בו ערך פדיון או ערך מסולק.
 1הגדרות ופרשנות
הפוליסה אליה צורף כיסוי ביטוחי נוסף זה.
ביטוח יסודי
דף פרטי הביטוח

חלק בלתי נפרד מהפוליסה הכולל בין השאר ,מספר פוליסה ,פרטי הכיסויים לרבות כיסוי ביטוחי
נוסף זה ,סכומי הביטוח כפי שיהיו בתוקף מעת לעת ,תקופת הביטוח ותקופת התשלום.

כיסוי ביטוחי נוסף

כיסוי נוסף זה שמצורף לביטוח היסודי ומפורט בדף פרטי הביטוח.

מוטב

מי שנקבע על פי עדכון אחרון בכתב שנמסר להפניקס לפני קרות מקרה הביטוח כזכאי לקבל
תגמולי ביטוח.

מבוטח ראשי

המבוטח בביטוח היסודי כמפורט בדף פרטי הביטוח.

מקרה הביטוח

מות המבוטח מכל סיבה שהיא לפני תום תקופת הביטוח.

סכום ביטוח

סכום הנקוב בדף פרטי הביטוח ,שישולם במקרה מוות ,נוסף על כל סכום שיגיע מכוח הפוליסה.

פרמיה

סכום משתנה שיש לשלמו בגין כיסוי ביטוחי נוסף זה ,בנוסף לפרמיה המשולמת בגין הביטוח
היסודי ,כמפורט בדף פרטי הביטוח.

תום תקופת הביטוח

המועד בו מסתיים כיסוי ביטוחי נוסף זה כנקוב בדף פרטי הביטוח.

המועד בו מתחיל כיסוי ביטוחי נוסף זה כנקוב בדף פרטי הביטוח.
תחילת הביטוח
 2תנאים מקדימים לתוקף הנספח
2.1
קבלתו של המבוטח לביטוח במסגרת כיסוי ביטוחי נוסף זה או הגדלת סכום הביטוח מכוחו,
מותנית בהסכמת ובאישור הפניקס מראש ובכתב.
2.2

התקבל המבוטח לביטוח בהתאם לכיסוי ביטוחי נוסף זה ,תשלח אליו הפניקס ,דף פרטי ביטוח,
המהווה אישור על קבלתו לביטוח ובו יפורטו תנאי כיסוי זה לרבות תקופת הביטוח עלות הפרמיה
הנוספת וסכום הביטוח ,בגין כיסוי ביטוחי זה.

 3חבות הפניקס
קרה מקרה הביטוח במהלך תקופת הביטוח ,הפניקס תשלם את תגמולי הביטוח בהתאם לתנאי כיסוי ביטוחי נוסף זה
ובכפוף להוראות הפוליסה וההסדר התחיקתי.
 4חריגים
4.1
נגרם מות המבוטח בידי מוטב במתכוון ,הפניקס תהיה פטורה מתשלום תגמולי הביטוח למוטב
זה וחלקו ישולם למוטבים האחרים באופן שווה ,ככל שלא מונו מוטבים ,ישולם ליורשים על פי דין.
4.2

הפניקס תהיה פטורה מתשלום תגמולי הביטוח אם מות המבוטח נגרם עקב התאבדותו בתוך
שנה:
 4.2.1ממועד תחילת כיסוי ביטוחי נוסף זה.
 4.2.2מיום חידוש כיסוי ביטוחי נוסף זה.
 4.2.3ממועד תחילת הביטוח של סכום הביטוח המוגדל לגבי הסכום המוגדל בלבד.

 5חובת הגילוי
הכיסוי הביטוחי הנוסף על פי נספח זה מבוסס על הנחת הפניקס כי ניתנו תשובות מלאות וכנות בהתאם לחובת הגילוי על
פי סעיפים  ,8,7,6ו 43-לחוק חוזה הביטוח.
 6הפרמיות ותשלומן
6.1
הפרמיה עבור כיסוי ביטוחי נוסף זה ,תשולם בנוסף לפרמיה עבור הביטוח היסודי תהיה צמודה
למדד הידוע ביום תשלומה ביחס למדד היסודי ותשתנה על פי טבלת השתנות הפרמיה ,כמפורט
בדף פרטי הביטוח.
6.2

חובת תשלום הפרמיה נפסקת עם תשלום הפרמיה האחרונה שזמן פרעונה חל לפני מות
המבוטח או בתום תקופת הביטוח לכיסוי ביטוחי נוסף זה ,לפי המוקדם מביניהם.

6.3

במקרה של תשלום הפרמיות על ידי הוראת קבע לבנק לתשלום הפרמיות (הוראות קבע לחשבון
הפניקס בבנק או כרטיס אשראי) ייחשב זיכוי חשבון הפניקס בבנק כתשלום הפרמיה .באמצעי
תשלום אחר ,ייחשב תשלום במשרדי הפניקס.
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 7ביטול כיסוי ביטוחי נוסף זה
תוקף כיסוי ביטוחי נוסף זה יפוג בקרות אחד המקרים הבאים ,לפי המוקדם מביניהם:
7.1

תשלום מלוא תגמולי הביטוח על פי כיסוי ביטוחי נוסף זה.

7.2

על פי בקשת בעל הפוליסה ,בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

7.3

ביטול או סילוק הביטוח היסודי אליו צורף כיסוי ביטוחי נוסף זה ,בכפוף לתנאיו ולהוראות ההסדר
התחיקתי.

7.4

תום תקופת הכיסוי הביטוחי הנוסף כנקוב בדף פרטי הביטוח.

7.5

הפניקס לא תוכל לבטל נספח זה אם נקבע מוטב בלתי חוזר ,עקב הודעת ביטול מבעל הפוליסה
או עקב אי תשלום ,אלא לאחר שהודיעה למוטב הבלתי חוזר על הביטול הצפוי והאפשרות להפוך
לבעל הפוליסה תוך  30יום ממועד ההודעה.

 8המשכיות
המבוטח בכיסוי ביטוחי נוסף זה רשאי להמשיך להיות מבוטח ללא הצהרת בריאות עדכנית ,תוך  60יום מהמועד בו בוטלה
הפוליסה על פי סעיף  7.3לעיל ,בהתקיים התנאים הבאים במצטבר:
8.1

טרם חלפו שלושה חודשים מזמן פרעון הפרמיה האחרונה שלא שולמה.

8.2

המבוטח בכיסוי ביטוחי נוסף זה ,חי בעת הבקשה להמשכיות.

8.3

הפרמיה אשר היתה אמורה להיות משולמת אלמלא בוטלה הפוליסה ,תשולם במלואה בתוספת
הפרשי הצמדה וריבית צמודה על פי ההסדר התחיקתי.

 9סתירות
במקרה של סתירה בין התנאים הכלליים של הפוליסה ובין התנאים של נספח זה ,ככל שקיים ,יחולו תנאי נספח זה.
במקרה של סתירה בין התנאים של נספחים שונים ,ככל שקיימים ,יחולו התנאים של כל נספח על ההטבות הנובעות מאותו
נספח לפי עניין.
במקרה של סתירה בין תנאי הנספח ו/או הביטוח היסודי לבין הוראות ההסדר התחיקתי שלא ניתן להתנות עליהן יגבר ההסדר
התחיקתי.
 10התיישנות
תקופת ההתיישנות לעניין תביעת תגמולי הביטוח היא שלוש שנים ממועד קרות מקרה הביטוח.
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