תחום חסכון ארוך טווח
נספח  5442כיסוי לתשלום מיידי של סכום הביטוח במקרה של נכות מקצועית
(נכות מקצועית)
מוצהר ומוסכם בזאת כי בכפוף לתנאי הפוליסה ובהתאם להצעה ,להצהרות ולהודעות בעל הפוליסה והמבוטח ובכפיפות
לתנאים ,להוראות ,לסייגים ולהסדר התחיקתי ,מתחייבת הפניקס לשלם למבוטח במקרה של נכות מקצועית מוחלטת
ותמידית כהגדרתה להלן ,תוצאה ממחלה או מתאונה ,את סכום הביטוח כמוגדר בנספח זה וכמפורט בדף פרטי הביטוח.
נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה אליה צורף .ככל שאין התייחסות לעניין מסויים בנספח זה יחולו התנאים
הכלליים של הפוליסה.
נספח זה אינו כולל רכיב חסכון ואין בו ערך פדיון או ערך מסולק.
 1הגדרות
פוליסה בתוקף אליו צורף כיסוי ביטוחי נוסף זה.
ביטוח יסודי
דף פרטי הביטוח

חלק בלתי נפרד מהפוליסה הכולל בין השאר ,מספר פוליסה ,פרטי הכיסויים לרבות הכיסוי
הביטוחי הנוסף בנספח זה ,סכומי הביטוח כפי שיהיו בתוקף מעת לעת ,תקופת הביטוח ותקופת
התשלום.

הגיל המבוטח

גיל הכניסה של המבוטח הרשום בדף פרטי הביטוח נקבע על פי גילו ביום הראשון לחודש תחילת
הביטוח של כיסוי ביטוחי נוסף זה ,בהתאם לרישום בתעודת הזהות ויחושב על פי שנים שלמות,
כך שמעל  6חודשים תתווסף לגיל הכניסה שנה .בכל  12חודשים נוספים ,תתווסף לגילו שנה
אחת .לא צוין אחרת בתעודת הזהות ,יחשב ה  1-בינואר ליום הולדת המבוטח.

מקרה הביטוח

נכות מוחלטת ותמידית שנגרמה ממחלה או מתאונה אשר מזכה את המבוטח במלוא סכום
הביטוח כמוגדר בנספח זה ואשר נקוב בדף פרטי הביטוח.

נכות מקצועית מוחלטת
ותמידית

המבוטח ייחשב כבעל נכות מקצועית מוחלטת ותמידית לעניין נספח זה ,אם עקב מחלה או
תאונה (להלן בסעיף זה" -האירוע") ,נשלל ממנו לחלוטין ולצמיתות הכושר להמשיך במקצוע
או בעיסוק שבו עסק עד האירוע וכן נשלל ממנו לחלוטין ולצמיתות עקב האירוע לעסוק בעיסוק
סביר אחר המתאים להשכלתו ,נסיונו ,הכשרתו .הזכאות של המבוטח לקבלת סכום הביטוח
תיבחן רק לאחר ששה חודשים מיום האירוע.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,אובדן מוחלט ולצמיתות של כושר הראיה של שתי העיניים
או אובדן מוחלט ולצמיתות של יכולת השימוש בשתי הידיים או בשתי הרגלים או ביד אחת ורגל
אחת ,ייחשבו לנכות מוחלטת ותמידית לעניין נספח זה.

סכום ביטוח

סכום הביטוח המלא למקרה נכות מקצועית מוחלטת ותמידית הנקוב בדף פרטי הביטוח.

פרמיה

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

תאונה

חבלה גופנית שנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי בלבד ,כתוצאה מאירוע פתאומי ,חד פעמי ,אלים
ובלתי צפוי מראש ,הנגרם במישרין על ידי גורם חיצוני וגלוי לעין ,המהווה ללא תלות בכל סיבה
אחרת ,את הסיבה היחידה הישירה והמיידית לקרות מקרה הביטוח.
למען הסר ספק ,אלימות מילולית ו/או לחץ נפשי ו/או הצטברות של פגיעות זעירות חוזרות
לאורך תקופה הגורמים לנכות לא יחשבו כ"תאונה".

תגמולי ביטוח

הסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח כ"סכום הביטוח" על פי כיסוי ביטוחי נוסף זה.

תום תקופת הביטוח

המועד בו מסתיים כיסוי ביטוחי נוסף זה כנקוב בדף פרטי הביטוח כ"תאריך תום הביטוח".

המועד בו מתחיל כיסוי ביטוחי נוסף זה כנקוב בדף פרטי הביטוח כ"תאריך תחילת הכיסוי".
תחילת הביטוח
 2תנאים מקדימים לתוקף הפוליסה
2.1
קבלתו של המבוטח לביטוח במסגרת כיסוי ביטוחי נוסף זה או הגדלת סכום הביטוח מכוחו,
מותנית בהסכמת ובאישור הפניקס מראש ובכתב.
2.2
 3חבות הפניקס
3.1

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.
במקרה נכות מקצועית מוחלטת ותמידית תשלם הפניקס את תגמולי הביטוח המגיע לפי נספח
זה במלואו.

3.2

הפניקס תשלם את סכום הביטוח במקרה שהמבוטח יחשב כבעל נכות מקצועית מוחלטת
ותמידית ,בכפיפות להוראות נספח זה ,ולאחר תום תקופת ששת החודשים הנקובה בסעיף 1
לעיל.

3.3

עם תשלום סכום הביטוח לפי נספח זה ,יוקטן סכום הביטוח היסודי ו/או סכום הביטוח הנוסף
שאליו מתייחס כיסוי זה ,כרשום בדף פרטי הביטוח ,בסכום השווה לסכום ששולם.
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3.4
אם סכום הביטוח היסודי יעמוד לאחר ההקטנה כאמור  -על סכום השווה לאפס תבוטל הפוליסה
על כיסוייה הביטוחיים הנוספים ,באם קיימים ,ועל הפניקס לא תחול חובה לשלם סכום כלשהו
על פי הפוליסה המבוטלת.
3.5
 4חובת הגילוי
4.1
4.2

שעור הנכות המקצועית המוחלטת והתמידית של המבוטח על פי נספח זה ייקבע על פי רופא
מומחה מוסמך מטעם הפניקס ,אך במקרה של מחלוקת יובא הנושא להכרעת רופא מומחה
מוסכם על ידי המבוטח והפניקס .בהעדר הסכמה יובא הנושא להכרעה בפני בית משפט מוסמך.
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.
מקצועו ו/או עיסוקו ו/או תחביביו של המבוטח כפי שהצהיר עליהם בעת הקבלה לביטוח משמשים
בסיס לקבלתו לביטוח לפי נספח זה ונחשבים כמהותיים לעניינו.

 5הגבלת אחריות הפניקס
אם התאונה אירעה בהשפעת מחלה או רקע רפואי שאין להם קשר לתאונה עצמה ,תהיה הפניקס חייבת בתשלום רק אם
השפעה זו לא היתה הגורם המכריע לנכותו של המבוטח .כמו כן ,הפניקס לא תהיה אחראית לכל תשלום לפי כיסוי ביטוחי
נוסף זה אם נכותו של המבוטח נגרמה על ידי אחת או יותר מהסיבות כדלקמן:
5.1

ניסיון התאבדות או חבלה עצמית במתכוון ,או סיכון עצמי במתכוון (פרט לניסיון להציל חיי אדם).

5.2

אלכוהוליזם או שימוש בסמים אלא אם השימוש נעשה על פי הוראות רופא.

5.3

השתתפות המבוטח בביצוע עבירה ,או בכל פעולה לא חוקית אחרת או שאורח חייו העברייני גרם
במישרין או בעקיפין לפגיעה.

5.4

מלחמה (בין אם הוכרזה ובין אם לא ואם המבוטח משרת בצבא ובין אם לא) ,פעולת איבה,
סכסוך מזויין ,פעולה של כוחות עוינים סדירים או בלתי סדירים אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם
ממשלתי.
למען הסר ספק ,בכל מקרה המבוטח לא יהיה זכאי לפיצוי אם הוא היה הגורם הפוגע ונכותו
נגרמה בזמן שכבר לא היווה סכנה.

5.5

שירות המבוטח בצבא ,אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי.

5.6

טיסת המבוטח בכלי טיס אשר אין לו ו/או לטייס רישיון להובלת נוסעים.

5.7

טיפול רפואי או כירורגי (מלבד אם הטיפול נעשה הכרחי מסיבת היזק רפואי הנכלל בביטוח זה).

5.8

ביקוע גרעיני ,חיתוך גרעיני או קרינה מייננת.

5.9

למען הסר ספק ,המפורט להלן לא ייכלל בחישוב דרגת הנכות:
 5.9.1תוספת שיעור נכות שתקבע על פי סעיפים  15ו/או  16בתקנות המל"ל.
 5.9.2נכות בגין צלקת.
 5.9.3נכות נפשית צמיתה מתחת ל .50%

5.10

השתתפות המבוטח בתחביבים מסוכנים/בפעילויות מסוכנות (ספורט אתגרי) כמפורט ברשימת
ענפי הספורט האתגרי באתר הפניקס בכתובת  .WWW.FNX.CO.ILרשימת ענפי הספורט
האתגרי תעודכן באתר מעת לעת.
למען הסר ספק ,ענפי ספורט אתגרי שאינם מופיעים ברשימה המפורטת באתר יכללו במסגרת
כיסוי ביטוחי נוסף זה בהתאם לתנאי הפוליסה.

 6הפרמיות ותשלומן
6.1

הפרמיה עבור כיסוי ביטוחי נוסף זה ,תשולם בנוסף לפרמיה עבור הביטוח היסודי ותהיה צמודה
למדד הידוע ביום תשלומה ביחס למדד היסודי ,כמפורט בדף פרטי הביטוח.

6.2
חובת תשלום הפרמיה תיפסק עם תשלום הפרמיה האחרונה שזמן פרעונה חל בתום תקופת
הביטוח לכיסוי ביטוחי נוסף זה.
 7דיווח או שינוי מקצוע ,עיסוק או תחביב
7.1
המקצוע ,העיסוק והתחביב של המבוטח כמפורט בהצעה לביטוח חיים משמשים יסוד לביטוח
נוסף זה .במקרה של שינוי המקצוע או העיסוק ,או אם יעסוק המבוטח בעיסוק או בתחביב מסוכנים
יותר משהיו בעת עריכת ביטוח נוסף זה ,חייב בעל הפוליסה או המבוטח להודיע להפניקס בכתב
על השינוי ,העיסוק הנוסף ,או התחביב ,כאמור .הפניקס תהיה רשאית לקבוע תנאי ביטוח חדשים
לנספח זה או אף לבטלו.
7.2

לא נמסרה הודעה כאמור בסעיף  7.1לעיל או לא שולמה הפרמיה המתאימה כפי שנקבעה ע"י
הפניקס ,תקטן חבות הפניקס באופן יחסי או תתבטל לחלוטין בכפוף להוראות החוק.

7.3

אם שינה המבוטח את מקצועו או עיסוקו למסוכן פחות משהיה בעת עריכת ביטוח נוסף זה ,הוא
יהיה זכאי להחזר פרמיה ממועד השינוי או ההודעה ,זאת רק בתנאי שהפרמיה קודם לכן כללה
תוספת עקב העובדה שהמבוטח עסק במקצוע ,עיסוק או תחביב שיש בהם סיכון גבוה מהרגיל.
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 8תביעות ותשלומי הפניקס
8.1
לצורך בדיקת זכאות לתגמולי ביטוח על בעל הפוליסה או המבוטח למסור להפניקס הודעה
בכתב בגין מקרה הביטוח הנטען של המבוטח ,בסמוך למועד בו קמה למבוטח הזכות לתבוע את
תגמולי הביטוח ולא יאוחר מ  3שנים ממועד זה.
8.2

בעל הפוליסה או המבוטח יהיה חייב להמציא להפניקס את כל המסמכים שהפניקס תדרוש,
המיועדים לבירור המחלה או הפגיעה בגוף המבוטח .כן תהיה הפניקס רשאית לנהל כל חקירה
ובייחוד לבדוק את המבוטח על ידי רופא או רופאים מטעמה.

8.3

מותנה במפורש כי אם לא תקבל הפניקס הודעה כאמור בסעיף  8.1לעיל וכן הוכחה כאמור
בסעיף  8.2לעיל ,לא תהיה הפניקס חייבת בתשלום כלשהו על פי נספח זה למעט אם אי מסירת
ההודעה או ההוכחה לא מנע מן הפניקס את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור או אם יתברר
שאי אפשר היה מסיבה סבירה ,למסור הודעה והוכחה כאמור במועד שנקבע לעיל ושהן נמסרו
מיד לאחר שהדבר נעשה אפשרי ולא יאוחר משנה אחת מיום קרות הנכות המקצועית המוחלטת
והתמידית.

8.4

במקרה שבעת קבלת הודעה והוכחה כאמור לא נפרעה פרמיה כלשהי כמפורט בפוליסה זו,
לא יהיה המבוטח זכאי לתשלום על פי כיסוי ביטוחי נוסף זה ,אלא אם ההודעה וההוכחה כאמור
נתקבלו לכל המאוחר תוך שנה מהמועד בו פסקה הפוליסה להיות בתוקפה המלא (עקב אי
תשלום פרמיה) ובתנאי מפורש שהנכות המקצועית המוחלטת והתמידית קרתה בעוד הפוליסה
היתה בתוקפה המלא.

8.5

כל עוד לא נמסרה למבוטח או לבעל הפוליסה הודעה על ידי הפניקס על אישור תביעתו ,על בעל
הפוליסה לשלם את כל הפרמיות כמפורט בדף פרטי הביטוח .במקרה של אישור התביעה תחזיר
הפניקס את כל הפרמיות ששולמו עבור נספח זה ,ועבור הביטוח שאליו מתייחס נספח זה ,מיום
הגשת התביעה בכתב.

8.6
עם מילוי הדרישות המפורטות בסעיף לשביעות רצון הפניקס ,הפניקס תודיע לבעל הפוליסה
או למבוטח בתוך  30יום ,אך לא לפני תום תקופת ששת החודשים הנקובה בסעיף  ,1תוצאות
ההחלטה בדבר הזכאות לתשלום תגמולי הביטוח .ככל שתיקבע זכאות לתשלום כאמור ,תשלם
הפניקס את סכום הביטוח מיד לאחר קבלת ההחלטה בכפוף להוראות סעיף  3לעיל.
 9ביטול כיסוי ביטוחי נוסף זה
תוקף כיסוי נוסף זה יפוג בקרות אחד המקרים הבאים ,לפי המוקדם מביניהם:
9.1

תשלום מלוא תגמולי הביטוח על פי כיסוי ביטוחי נוסף זה.

9.2

על פי בקשת בעל הפוליסה ,בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

9.3

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

9.4

תום תקופת הכיסוי הביטוחי הנוסף ,כנקוב בדף פרטי הביטוח.

9.5

במקרה של הפרת תנאי מהותי בהתאם להוראות חוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג ,1973 -חוק
החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א  1970 -וחוק חוזה ביטוח תשמ"א .1981 -

 10סתירות
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.
 11מקום השיפוט
התביעות הנובעות מתוך הפוליסה תהיינה בסמכות בית משפט המוסמך בישראל.
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