פוליסה לביטוח חיים קבוצתי
בבעלות האוניברסיטה העברית בירושלים
מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן" :החברה") מתחייבת בזאת כי בכפוף לתקפות הפוליסה ,על יסוד
הצהרות והודעות בעל הפוליסה ו/או המבוטחים המהוות חלק בלתי נפרד מהפוליסה ובכפיפות לתנאים,
להוראות לסייגים ולהסדר התחיקתי ,מתחייבת החברה לשלם למוטב/ים תגמולי ביטוח בעת קרות מקרה
ביטוח כמפורט בפוליסה ונספחיה וכמפורט בדף פרטי הביטוח.
.1

הגדרות
בפוליסה זו  -לשון מין זכר כוללת לשון מין נקבה ולהיפך ,לשון יחיד כוללת לשון רבים ולהיפך ,אלא
אם צוין אחרת.
בפוליסה זו תהיה משמעות המונחים כמפורט להלן:
ביטוח חיים

ביטוח למקרה פטירה מכל סיבה ,נכות לתאונה ומחלה כמפורט בפוליסה זו.

בעל הפוליסה

מעסיק או ספק שירות או תאגיד אשר שמו נקוב בדף פרטי הביטוח כבעל
הפוליסה ,ובלבד שקבלת ביטוח חיים קבוצתי לעובדיו אינה המטרה
העיקרית להתאגדות התאגיד ובהתאם לאמור בתקנות.

ביטוח (ה)קודם

ביטוח חיים ונכות קבוצתי של בעל הפוליסה שהיה בתוקף עד 31.8.2019
והוארך עד ליום .31.08.2020

גיל המבוטח

גיל המבוטח ייקבע על פי תאריך יום הולדתו .לכל סעיף בפוליסה ונספחיה
אשר מצוין גיל ,גיל המבוטח ייקבע בהתאם להגדרת סעיף זה .במידה וגיל
המבוטח אינו תואם את דיווח בעל הפוליסה ,יוכיח המבוטח לחברה את גילו
על ידי המצאת תעודת זהות ו/או מתן אישורים הנדרשים על פי כל דין.

גיל ההצטרפות
המרבי

הגיל המרבי הנקוב בדף פרטי הביטוח שלאחריו רשאית החברה לסרב
לקבל את המועמד לביטוח.

גיל מקסימאלי
לביטוח

הגיל המרבי הנקוב בדף פרטי הביטוח ובהתאם לתנאי הפוליסה
ונספחיה.

דף פרטי הביטוח

דף המצורף לפוליסה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה ,הכולל בין השאר :שם
בעל הפוליסה ,מספר הפוליסה ,הכיסויים ,סכומי הביטוח ושיעור הפרמיה
במסגרת הפוליסה הספציפית ,גיל מינימאלי ומקסימאלי לביטוח ותנאים
נוספים ככל שיפורטו.

ההסדר התחיקתי

חוקים ,תקנות ,צווים והוראות המפקח ,אשר יסדירו את התנאים החלים על
החברה ,בעל הפוליסה ,המבוטח ו/או המוטב וכפי שיחולו מעת לעת.

החברה

מגדל חברה לביטוח בע"מ.

חוק חוזה ביטוח

חוק חוזה ביטוח התשמ"א.1981-

מבוטח

עובד ו/או גמלאי אצל בעל הפוליסה שחייו בוטחו על פי תנאי הפוליסה ואשר
פרטיו דווחו לחברה ובכפוף לאמור בדף פרטי ביטוח.
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מדד

מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) שקבעה הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,או גוף מוסכם אחר שיבוא במקומו ,בין שהוא בנוי על אותם
נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו .אם יבוא מדד אחר במקום
המדד הקיים ,תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס בינו לבין
המדד המוחלף.

מדד יסודי

המדד האחרון הידוע ב 1-בחודש של תחילת הביטוח .המדד הבסיסי מותאם
למדד חודש ינואר  100( 1959נקודות) מחולק ב.1000-

מוטב

במקרה פטירה ,מי שהמבוטח קבע בכתב מינוי המוטבים שהועבר לחברה
טרם קרות מקרה הביטוח ובהיעדר קביעה כזה  -יורשיו של המבוטח.

מקרה ביטוח

אירוע ביטוחי המזכה את המבוטח/המוטב בתגמולי ביטוח כמפורט בנספחי
הפוליסה.

הצהרת בריאות

בכפוף לתנאי הפוליסה ,טרם הקבלה לביטוח ומהווה חלק בלתי נפרד
מטופס ההצטרפות ובה נתונים אודות מצב בריאותו של המועמד לביטוח.
יודגש שרק עובד שהיה מבוטח בפוליסה והחליט לעזוב אותה ולאחר מכן
ביקש לשוב ולהיות מבוטח במסגרתה ועובד חדש שוויתר על זכאותו
להצטרף לפוליסה והחליט להצטרף אליה לאחר  120ימים ,ועובד שהתחתן
והחליט להצטרף לפוליסה מיום חתונתו יצטרכו למלא הצהרת בריאות.

טופס הצטרפות

טופס שמולא ונחתם על ידי המועמד לביטוח בטרם קבלתו לביטוח ,בו הביע
הסכמתו להצטרף לביטוח ולהשתתף בתשלום דמי הביטוח כולם או חלקם
כמפורט בדף פרטי הביטוח.

פוליסה

חוזה ביטוח שבין בעל הפוליסה לבין החברה לרבות התנאים הכלליים ,דף
פרטי ביטוח ,נספחים ו/או תוספת המצורפים לו.

עובד

עובד אצל בעל הפוליסה ,בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י בעל הפוליסה.

עובד חדש

עובד המצטרף לבעל הפוליסה לאחר מועד החתימה על הסכם זה.

פרמיה

דמי הביטוח שבעל הפוליסה חייב להעביר לחברה בגין המבוטחים כמפורט
בתנאי דף פרטי הביטוח והפוליסה.

סכום ביטוח

סכום הביטוח אותו תשלם החברה למוטב ו/או למבוטח זאת במקרה ביטוח
מזכה כמפורט בדף פרטי הביטוח ופי תנאי הפוליסה ונספחיה.

תקופת הביטוח

התקופה המוגדרת בדף פרטי הביטוח ,במהלכה או בחלק ממנה ,יבוטחו
המבוטחים ,בכפוף לתאי הפוליסה אשר התחלתה וסיומה מוגדר מראש.

תום תקופת הביטוח

הביטוח לגבי כל מבוטח מסתיים באחד המקרים המצוינים בסעיף 4
לפוליסה.

תקנות

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי) תשנ"ג.1993-

תקופת (ה)ביטוח
הקודם  /קודמת

 01.09.2017ועד  31.08.2018ואשר הוארך לתקופה נוספת של 12
חודשים ,עד ליום  31.08.2019ואז הוארך שוב עד ליום .31.08.2020

תאונה

חבלה גופנית ,שנגרמה מאירוע חד פעמי ,פתאומי ובלתי צפוי מראש ,על ידי
גורם פיזי חיצוני ובלבד שנגרמה במהלך תקופת הביטוח.

שנת ביטוח

תחל בתאריך  01.09.20ותסתיים בתאריך .31.08.21
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.2

תנאים לתוקף הכיסוי הביטוחי
.2.1

.3

כללי:
.2.1.1

הכיסוי הביטוחי במסגרת פוליסה זו ייכנס לתוקפו החל מתאריך תחילת הביטוח
כמצוין בדף פרטי ביטוח.

.2.1.2

הכיסוי הביטוחי הינו בכפוף להעברת רשימת מבוטחים וכן חתימת בעל הפוליסה על
הצהרה שהוא פועל באמונה ושקידה לטובת המבוטחים כמחויב בתקנות.

.2.1.3

המבוטח חיי במועד הקבלה לביטוח.

.2.1.4

לא הופיע מבוטח ברשימת המבוטחים בתום לב ,או עקב טעות ,או השמטה ,יהיה
המובטח תחת כיסוי ביטוחי ובתנאי שעומד בתנאי הביטוח.

.2.1.5

במקרה של סירוב החברה לקבלת מועמד לביטוח ,תפרט החברה את סיבת הסירוב
וכן תשיב את הפרמיה ששולמה ,ככל ששולמה וזאת עד שלושה חודשים מיום דיווח
בעל הפוליסה על צירופו לביטוח.

צירוף לפוליסה
.3.1

מבוטחים קיימים:
מבוטחים אשר היו מבוטחים במסגרת הביטוח הקודם יצורפו לביטוח זה אוטומטית ,ללא
הצורך בחיתום רפואי או חתימה על טופס הצטרפות ,תוך שמירה על רצף ביטוחי.

.3.2

מבוטחים חדשים:
.3.2.1

עובד קיים ו/או גמלאי קיים של בעל הפוליסה שלא היה מבוטח בביטוח הקודם ו/או
עובד חדש אצל בעל הפוליסה לרבות עובד שחזר מחל"ת או חל"ד ובמועד תחילת
הסכם זה היה בחל"ת או חל"ד ,יצורף לביטוח ללא הצורך בחיתום רפואי ,בכפוף
למילוי טופס הצטרפות וכתב מינוי מוטבים ובלבד שמימש את זכותו בתוך  120ימים
מתחילת הסכם זה ,או  120מיום הצטרפותו לבעל הפוליסה ,או  120מיום חזרתו
מחל"ד או חל"ת ,בהתאמה.

.3.2.2

עובד שנישא בתקופת הביטוח יהיה רשאי להצטרף להסכם זה בתוך  120יום
ממועד הנישואין ,ללא צורך במילוי הצהרות בריאות ובכפוף לחתימה על טופס
הצטרפות.

.3.2.3

עובד שמלאו לו  45שנה ,יהיה רשאי להצטרף להסכם זה בתוך  120יום ממועד יום
הולדתו ה ,45-ללא צורך במילוי הצהרת בריאות ובפוף לחתימה על טופס הצטרפות.

.3.2.4

עובדים כאמור בסעיפים  3.2.1עד  3.2.3לעיל שלא מימשו את זכאותם להצטרף
להסכם במועדים שנקבעו ,יוכלו לעשות כן רק בכפוף למילוי הצהרת בריאות ואישור
החברה.
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.4

תום תקופת הביטוח
הביטוח לגבי כל מבוטח מסתיים באחד המקרים הבאים:
.4.1

בתום כל שנת ביטוח במהלכה הגיע המבוטח לגיל המקסימלי לביטוח ,כמפורט בדף פרטי
הביטוח ובלבד שלא שולמה פרמיה בגינו.
יודגש שעובדים שפרשו והינם בפנסיה תקציבית יוכלו להישאר בביטוח עד לגיל הביטוח
המקסימלי .במקרה זה ,בעל הפוליסה ימשיך לממן בגינם את חלקו של בעל הפוליסה
בפרמיה והמבוטחים ישלמו את חלקם .יודגש כמו כן ,שעובדים שפרשו ואינם בפנסיה
תקציבית ,יוכלו להישאר בביטוח עד גיל הביטוח המקסימאלי ,בכפוף לתשלום מלוא הפרמיה
באמצעות בעל הפוליסה.

.5

.6

.7

.4.2

בתום תקופת הביטוח כמפורט בסעיף  1לדף פרטי הביטוח.

.4.3

בתום חודש הביטוח בו הפסיק המבוטח את קשרי העבודה אצל בעל הפוליסה.

חבות החברה
.5.1

בקרות מקרה ביטוח המכוסה על-פי הפרקים הביטוחיים של הפוליסה ,תשלם החברה
לשארים ,מוטבים ו/או מבוטחים את סכום הביטוח כמפורט בדף פרטי הביטוח.

.5.2

חבות החברה נקבעת בהתאם לאמור בפוליסה ובהסדר התחיקתי.

תשלום פרמיות
.1.1

הפרמיות תשולמנה בזמני הפירעון הקבועים בדף פרטי ביטוח.

.1.2

למען הסר ספק יובהר שהפרמיה אינה צמודה למדד המחירים לצרכן או מדד אחר.

.1.3

פרמיה שלא שולמה במועדה ,תישא הצמדה וריבית צמודה כמפורט בהסדר התחיקתי.

פיגור בתשלום
לא שולמה פרמיה במועדה ,החברה תפעל לפי סעיף  15לחוק חוזה ביטוח ובלבד שנשלחה הודעה
מתאימה גם לבעל הפוליסה.

.8

קביעת המוטבים ועדכונם
.8.1

המבוטח רשאי לקבוע (ולשנות) בכתב את המוטב הרשום בכתב מינוי המוטבים בכל מועד,
טרם התרחש מקרה הביטוח.

.8.2

בהעדר קביעה מדויקת של חלוקה בין המוטבים ,החלוקה תהיה בחלקים שווים.

.8.3

במקרה בו לא נקבעו מוטבים ,ישולם סכום הביטוח על פי צוואתו המאושרת של המבוטח על
ידי בית המשפט .ובהעדר צוואה ,ליורשיו החוקיים של המבוטח ,ע"פ צו ירושה.

.8.4

לאחר תשלום מלוא סכום הביטוח המגיע למוטב הרשום בכתב מינוי המוטבים ,או על פי
צוואתו המאושרת על ידי בית המשפט ,או ליורשיו החוקיים של המבוטח ,תהא החברה
משוחררת מחבותה.
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.9

הגשת תביעות ותשלום סכום הביטוח
.9.1

קרה מקרה הביטוח ,על בעל הפוליסה ,המבוטח או המוטב ,לפי העניין ,להודיע לחברה תוך
זמן סביר מיום שנודע לו על כך .מתן הודעה ע"י בעל הפוליסה ,המבוטח או המוטב ,משחרר
את האחרים מחובתם.

.9.2

עם קבלת תביעה תעביר החברה טופס תביעה למבוטח בו תפרט ותסביר אודות מסמכים
הנדרשים לבירור החבות ,כמפורט להלן:
.9.2.1

במקרה פטירה  -תעודת פטירה .ובמקרה בו נפטר המבוטח בשנת הביטוח
הראשונה להצטרפותו לפוליסה זו ,תהא החברה רשאית לבקש גם את סיבת
הפטירה.
 .9.2.1.1אחת לחודש תפנה חברת הביטוח למאגר משרד הפנים לקבלת מידע
בגין נפטרים .ותיידע את בעל הפוליסה בדבר אינדיקציה למקרה פטירה,
ככל שתהיה כזו.
 .9.2.1.2חברת הביטוח תפעל בהתאם לחוזר איתור עמיתים ומוטבים (.)2012
ובמידה ולאחר  1חודשים ולא תצליח החברה למצוא את המוטבים לצורך
תשלום דמי הביטוח ,תשלח המבטחת הודעה לבעל הפוליסה ובה פירוט
הפעולות שבוצעו וזאת בכפוף לדרישת בעל הפוליסה .חברת הביטוח
תספק את המידע לא יאוחר מ 14-ימים מיום הבקשה.
 .9.2.1.3החברה לא תדחה תביעה בשל התיישנות אלא אם קיימה את הוראות
חוזר האיתור וכן שלחה דוח של הפעולות שבצעה לבעל הפוליסה טרם
הדחייה.
 .9.2.1.4תגמולי הביטוח ישולמו ישירות לתובעים עד  30ימים מהיום שהיו בידי
המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו .לתגמולי ביטוח
שישולמו לאחר  30ימים ,יתווספו הצמדה וריבית צמודה על פי ההסדר
התחיקתי.

.9.2.2

במקרה נכות  -מידע סביר לצורך בירור חבותה של החברה ,ככל שקיים בידי
המבוטח ,ואם אין ברשותו ,יסייע לחברה להשיגו באופן סביר.

.9.3

החברה תפעל באופן סביר לבירור חבותה ו/או תנהל חקירה לבירור חבותה באופן סביר והיא
רשאית לדרוש במקרה של תביעת נכות בדיקה רפואית ,תוך זמן סביר ובאופן סביר ועל
חשבונה.

.9.4

תגמולי הביטוח ישולמו ישירות לתובעים עד  30ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע
והמסמכים הדרושים לבירור חבותו .לתגמולי ביטוח שישולמו לאחר  30ימים ,יתווספו הצמדה
וריבית צמודה על פי ההסדר התחיקתי.

.9.5

במידה ודחתה החברה תביעה לתגמולי ביטוח על פי ההסדר התחיקתי ,תפרט החברה בכתב
את נימוקי הדחייה.

.9.1

לבקשת בעל הפוליסה ,תשלח המבטחת דו"ח ובו פירוט תביעות שהוגשו ,שולמו ,תביעות
בטיפול ו/או תביעות שנדחו והסיבות לדחייה ודו"חות נוספים ככול שיידרש .הדו"ח יפרט את
המידע בחלוקה לכיסויים הביטוחיים כמפורט בדף פרטי הביטוח .יובהר כי סיבת דחייה או
מידע רפואי בגין המבוטח ,יימסר בכפוף להמצאת ייפוי כוח ו/או ויתור על סודיות רפואית מאת
המבוטח ו/או באי כוחו.
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 .11התיישנות
תקופת ההתיישנות לעניין תביעת תגמולי הביטוח היא שלוש שנים ממועד קרות מקרה הביטוח
ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי .היתה עילת התביעה נכות שנגרמה למבוטח ממחלה או
מתאונה ,ת מנה תקופת ההתיישנות מיום שקמה למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי
הפוליסה.
 .11הצהרת בעל הפוליסה
בעל הפוליסה מצהיר בזה שידוע לו כי הפוליסה כפופה לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח-
חיים קבוצתי) התשנ"ג 1993-והוא ימסור הצהרה בדבר חובותיו  -כקבוע בנספח .1
 .12רשימות מבוטחים
בעל הפוליסה יעביר לחברה את רשימת המבוטחים במועדים הקבועים בדף פרטי ביטוח באמצעות
מדיה מגנטית .רשימת המבוטחים תכלול את פרטי המבוטח לאפשר לחברה לשלוח דיווחים ,העתק
פוליסה וכיו"ב למבוטחים .מבנה רשימת המבוטחים יהא על-פי מבנה שיידרש על ידי החברה בו
תפורט רשימת המבוטחים על פי פוליסה זו ,הכוללת לגבי כל מבוטח את הפרטים הדרושים לחברה
לשם ניהול הפוליסה.
החברה מתחייבת להחזיק במידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו ,וכן לקיים
את הוראות הרשות להגנת הפרטיות בכל הנוגע להחזקת המידע ושמירתו והשימוש בו .החברה
מתחייבת לא לעשות כל שימוש במידע שיועבר אליה כאמור לכל מטרה מלבד קיומו של הסכם זה,
ובפרט להימנע משמוש לצרכי שיווק של מוצרים אחרים של החברה או של חברות קשורות אליה.
 .13התחייבות החברה למשלוח פוליסה
בסמוך לתחילת תקופת הביטוח ,בהתאם לקבוע בתקנות ,החברה מתחייבת להמציא לכל אחד
מהמבוטחים העתק פוליסה ודף פרטי הביטוח ,בה יפורטו הזכויות המוקנות למבוטח מכוח הפוליסה.
 .14הודעות והצהרות
 .14.1שינוי בפוליסה או בתנאיה ,ייכנס לתוקפו רק אם החברה ובעל הפוליסה הסכימו לכך בכתב
ובוצע רישום מתאים על כך בפוליסה.
 .14.2הודעה לחברה תימסר בכתב לכתובתה :אפעל  4קריית אריה פתח תקווה או
בדואר אלקטרוני .mokedbi@migdal.co.il
 .14.3הכתובת מעודכנת באתר האינטרנט של החברה.migdal.co.il :
 .14.4החברה ,בעל הפוליסה והמבוטח לפי העניין ,חייבים להודיע בכתב על שינוי בכתובתם.
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ביטוח חיים קבוצתי פוליסה האוניברסיטה העברית בירושלים  -דף פרטי הביטוח
פוליסה שנחתמה ביום __________ (להלן" :הפוליסה")
בין:

מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן":החברה")
מכתובת אפעל  4קריית אריה פתח תקווה

לבין:

האוניברסיטה העברית בירושלים (להלן":בעל הפוליסה"),
מכתובת :רחוב צ'רצ'יל ,בניין גולדסמית ,הר הצופים ירושלים 91905

.1

תקופת הביטוח
.1.1

תקופת הביטוח תחל בתאריך  11/19/2121ותסתיים בתאריך 31.18.2125
ניתן להאריך את תוקף הפוליסה ,לתקופה נוספת של שנה אחת ועד  5תקופות הארכה (להלן:
תקופת ההתקשרות המוארכת) וזאת בהסכמת הצדדים .הארכת תוקף הפוליסה תבוצע 10
יום לפחות ,טרם תום תקופת הביטוח.

.1.2

.2

למרות האמור בסעיף  1.1לעיל ,בעל הפוליסה יהיה רשאי ,בשיקול דעתו הבלעדי ,להפסיק
את תקופת הביטוח בחלוף  24חודשים ,בהודעה מוקדמת של  90ימים .ביטול הפוליסה
כאמור ייעשה בכפוף למעבר קבוצת המבוטחים למבטח אחר.

עיקרי הביטוח :גילאי הצטרפות ,תום הביטוח ,סכומי הביטוח ,הכיסויים והפרמיה:
.2.1

גילאי ההצטרפות ותום הביטוח:
גיל הצטרפות
שם הכיסוי הביטוחי
מינימאלי
18
מקרה פטירה מכל סיבה (ביטוח חיים)
18
נכות צמיתה מתאונה
18
נכות מוחלטת ותמידית ממחלה
18
מוות מתאונה

.2.2

גיל הצטרפות
מקסימאלי
11
14
14
14

גיל תום הכיסוי
הביטוחי
75
17
17
17

גילאי ההצטרפות ותום הביטוח:
גיל
18-40
41-55
56-67
68-75

סכום ביטוח
למקרה מוות
₪ 270,000
₪ 170,000
₪ 120,000
₪ 50,000

סכום ביטוח
מוות מתאונה
₪ 270,000
₪ 170,000
₪ 120,000
₪0

סכום ביטוח נכות
צמיתה מתאונה
₪ 270,000
₪ 170,000
₪ 120,000
₪0

סכום ביטוח נכות
מוחלטת ותמידית
₪ 270,000
₪ 170,000
₪ 120,000
₪0

סכומי הביטוח המקסימאליים בגין כל כיסוי ישולמו בקרות מקרה הביטוח המזכה לפי
הכיסוי ,כל עוד הפוליסה בתוקף ובכפוף לתנאי הפוליסה והכיסויים.
הפרמיה בסך  ,₪ 57.90בגין עובד/ת ו/או גמלאי בפנסיה תקציבית ,תשולם במימון משולב
של בעל הפוליסה והעובד/גמלאי וזאת בהתאם להיקף משרתו .יודגש שגמלאי שפרש ואינו
בפנסיה תקציבית ,יוכל להישאר בביטוח עד גיל הביטוח המקסימאלי ,בכפוף לתשלום מלוא
הפרמיה באמצעות בעל הפוליסה.
מגדל חברה לביטוח בע"מ
פוליסה לביטוח חיים קבוצתי בבעלות האוניברסיטה העברית
7

200010083

09.2020

.3

.2.3

הפרמיה החודשית לא תופחת במהלך תקופת הביטוח גם אם חלק מהכיסויים הביטוחיים
הנלווים לכיסוי הפטירה בוטלו ו/או הופחתו כתוצאה מהגיעו של המבוטח לגיל הכיסוי המירבי
ובהתאם לתנאי הפוליסה.

.2.4

הפרמיה תועבר במלואה לחברה ע"י בעל הפוליסה :עד ה 15-לכל חודש.

.2.5

תדירות תשלום פרמיה :חודשי.

.2.6

הצמדה :הפרמיה החודשית וסכומי הביטוח אינם צמודים למדד.

פרטים וניהול הביטוח:
.3.1

חיתום :ההצטרפות לביטוח הינה ללא חיתום ,אלא היכן שנקבע אחרת בהסכם זה.

.3.2

מבוטחים בפוליסה זו :עובד אצל בעל הפוליסה.

.3.3

כתב מינוי מוטבים :נספח .2

.3.4

המשכיות :מעבר לפוליסה פרטית ללא חיתום :נספח .3

.3.5

חלוקת רווחים :נספח .4

.3.6

התאמת פרמיה :נספח .5

.3.7

ניהול אדמיניסטרטיבי :בעל הפוליסה יעביר רשימת מבוטחים ובהתאם לרשימה זו ,פרמיה
שתועבר לחברה בגין הביטוח ,בכל חודש.

מגדל חברה לביטוח בע"מ
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נספח 1
הצהרת בעל הפוליסה לפי סעיף  5בתקנות
הואיל:

וביקשנו ממגדל חברה לביטוח בע"מ להתקשר בפוליסה לביטוח-חיים קבוצתי ,בהתאם לתקנות
הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח-חיים קבוצתי) התשנ"ג( 1993-להלן" :התקנות") ,וע"י כך אנו "בעל
פוליסה" בביטוח חיים קבוצתי.

לפיכך:
.1

אנו מצהירים כי לעניין היותנו בעל פוליסה אנו פועלים באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד ואין
לנו כל טובת הנאה כבעל הפוליסה ,למעט ע"פ תקנה  9לתקנות הנ"ל.

.2

אנו מצהירים כי המבוטחים בפוליסת ביטוח-החיים הקבוצתי בחברתכם הינם :עובדים של בעל
הפוליסה וגמלאים של בעל הפוליסה ,לרבות עובדים שיצאו לחל"ד ו/או חל"ת.

.3

הפרמיות על פי הפוליסה משולמות כדלקמן :המבוטחים משלמים את הפרמיה בחלקה.
במקרה בו למבוטח יש חלק בתשלום הפרמיה ,נדרשת הסכמת המבוטחים לענין הגבייה בגין הביטוח
זאת באמצעות נספח  .2בעל הפוליסה מודע לחשיבות הסכמת המבוטחים כאמור (ככל שנדרשה) ועל
כן ישתף פעולה עם המבטח לצורך קבלת אישור המבוטחים.

.4

ידוע לנו כי המספר המינימאלי של מבוטחים על-פי התקנות הינו  ,50ואנו מודעים לכך שאם ,במועד
כלשהו במהלך תקופת הביטוח ,ירד מספר המבוטחים לפחות מ ,50-לא תחודש הפוליסה במועד
פקיעתה ,או בתום תקופת הביטוח ,לפי המוקדם.

____________________

______________________

חתימת בעל הפוליסה

תאריך

מגדל חברה לביטוח בע"מ
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נספח  - 2כתב מינוי מוטבים
קביעת מוטבים
אני קובע בזה כי המוטבים במקרה מותי חו"ח הינם (סמן ומלא בתיבה להלן):
מספר ת.ז

שם משפחה

שם פרטי

 %בתגמולי
קירבה למבוטח
הביטוח

כתובת המוטב

או

□

 -יורשי על פי דין (באם לא נקבעו מוטבים לעיל).

במקרה שאחד או יותר מהמוטבים הנ"ל ימות לפני או יחד איתי ,יועבר חלקו אל( :סמן ב)X-

□
□ לשאר המוטבים  -בחלקים שווים ביניהם.
□ ליורשיו על פי דין של המוטב שנפטר.
□ ליורשי על פי דין.

לשאר המוטבים  -באופן יחסי לחלקם בטבלה.

הודעה זו מבטלת כל כתב מינוי מוטבים קודם שמסרתי לכם ,מכל סוג שהוא ,בגין פוליסה זו.
ולראיה באתי על החתום:
שם המבוטח____________ ת.ז _____________ תאריך_____________ חתימה____________

מגדל חברה לביטוח בע"מ
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נספח 3
המשכיות  -זכות המרה לפוליסה אישית
.1

כל מבוטח בפוליסה הקבוצתית אשר תוקף הפוליסה פג לגביו ,למעט גמלאי אשר בחר להישאר
בפוליסה הקבוצתית בהתאם לקבוע בהסכם זה ,יהיה רשאי לרכוש ,ללא מילוי הצהרת בריאות (דיווח
על מצב בריאותו) ,פוליסה אישית (להלן" :פוליסת המשך") שתימכר בחברה באותה עת לאדם בגיל
המבוטח ,מבין תכניות הביטוח למקרה פטירה הקיימות בחברה וזאת ועד גיל  ,67בכפוף לתנאים
הבאים:

.2

הפרמיה (להלן" :דמי הביטוח") במסגרת הפוליסה האישית יהיו דמי הביטוח הנהוגים בחברה במועד
המעבר לכלל המבוטחים בני גילו של המבוטח אצל המבטח בפוליסה אישית דומה.
סכומי הביטוח המקסימאלי בכל הכיסויים בפוליסה האישית ,יהיו בגובה  111%מהסכומים הקבועים
למבוטח במסגרת הפוליסה הקבוצתית שבמסגרת בוטח וכמפורט בדף פרטי הביטוח .על אף האמור,
מבוטח יהיה רשאי לרכוש במסגרת פוליסת ההמשך גם סכומי ביטוח מופחתים.

.3

המעבר לפוליסה האישית יהיה ברצף ביטוחי ללא חיתום מחדש או בחינה מחודשת של מצב רפואי
קודם וללא תקופת אכשרה.

.4

המבטח יפנה בכתב למבוטחים ויציע להם את האפשרויות לרכוש את פוליסות ההמשך הפרטיות
אשר בנספח זה .למבוטחים יהיו עד  91יום ממועד קבלת הודעת המבטח בכתב ,להודיע למבטח
על רצונם לרכוש את פוליסת ההמשך.

.5

מבוטח אשר תוקף הפוליסה פג לגביו ורוצה לרכוש פוליסת ביטוח חיים אישית ,עם סכום ביטוח זהה
או גבוה יותר מסכום הביטוח אשר היה לו בפוליסה הקבוצתית ,והוא מוכן למלא הצהרת בריאות
ובכפוף לאישור החברה בדבר קבלתו לביטוח ,יקבל הנחה של  15%על תעריפי הספר של החברה,
לתקופה של  6שנים .זכות המבוטח לקבל הטבה זו תקפה עד  91יום ממועד קבלת הודעת
המבטח בכתב.

.1

המעבר לפוליסת ההמשך יינתן למבוטחים בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן ובתנאים הקבועים
לצידם:
.1.1

הופסק הביטוח הקבוצתי של המבוטח מפאת עזיבת המבוטח את קבוצת המבוטחים מכל
סיבה שהיא.

.1.2

פוליסת הביטוח הקבוצתית אינה מתחדשת בחברת ביטוח כלשהי לגבי כלל המבוטחים ,או
הפוליסה אינה מתחדשת לגבי חלק מהמבוטחים מכל סיבה שהיא .המעבר לפוליסת ההמשך
יתבצע בכפוף לכך שבמועד הצטרפות המבוטח לפוליסת ההמשך לא חודש למבוטח הביטוח
הקבוצתי אצל מבטח אחר.

.1.3

פוליסת הביטוח הקבוצתית מתחדשת ,אולם בסכומי ביטוח הנמוכים מסכומי הביטוח
המקוריים בפוליסה לביטוח חיים קבוצתי .במקרה זה יפנה המבטח בכתב למבוטחים
הרלוונטיים ,ויציע להם את אפשרות המעבר לפוליסת המשך תוך  90יום ממועד הודעת
המבטח .תחילת תקופת הביטוח בפוליסות ההמשך תהיה למפרע מיום הפסקת הביטוח.
ההמשכיות תינתן בגין ההפרש בין סכום הביטוח הקודם לבין סכום הביטוח החדש .יודגש
שבמקרה זה ההתקשרות תהיה התקשרות ישירה בין המבוטח והחברה.

מגדל חברה לביטוח בע"מ
פוליסה לביטוח חיים קבוצתי בבעלות האוניברסיטה העברית
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נספח 4
נספח חלוקת רווחים
.1

הגדרות
.1.1

שנת ביטוח :תקופה של  12חודשים מיום תחילת תקופת הביטוח או מיום ההתחשבנות
האחרון ,ככל שהיה כזה (להלן :תקופת ההתחשבנות").

.1.2

ההכנסות 87% :אחוזים מסך הפרמיות ששולמו בתקופת ההתחשבנות.

.1.3

תביעות ששולמו :סכומי ביטוח ששולמו למבוטחים ו/או למוטבים בתקופת ההתחשבנות.

.1.4

תביעות תלויות :תביעות אשר הוגשו לחברה אך טרם יושבו באופן מלא או חלקי.
יובהר כי תביעות אשר נלקחו בחשבון כ"תביעות תלויות" בתקופת ביטוח מסוימת ואשר בסופו
של דבר לא אושרו לתשלום ע"י החברה ,יזוכו בחשבון רווח והפסד בתקופת החישוב הבאה.

.1.5

 :IBNRהערכת כמות וסכום מקרי ביטוח שאירעו במהלך תקופת ההתחשבנות אך טרם
הוגשו ו/או דווחו לחברה .החברה תציג את חישוב רכיב ה  IBNRלבעל הפוליסה בחלוקה
לכיסויים ביטוחים .בעל הפוליסה רשאי לבחון את הנתונים מול גורם מקצועי מומחה .במקרה
של אי הסכמה בין הערכת החברה להערכת המומחה ,יפנו הצדדים לגורם שלישי מוסכם אשר
קביעתו תהיה מקובלת על שני הצדדים.

.1.6

רווח  /הפסד :ההפרש בין ההכנסות לבין התביעות בכל תקופת התחשבנות.

.2

חודשיים ( 2חודשים) לאחר תום כל שתי ( )2שנות ביטוח ובסיום תקופת הביטוח ,יערך חשבון רווח
והפסד .החברה תעביר את פירוט הפרמיות והתביעות כמפורט לעיל לסקירה ובדיקה של בעל
הפוליסה.

.3

אם יוותר רווח ,יוחזרו  85%מהרווח לטובת מי ששילם את דמי הביטוח וזאת באמצעות בעל
הפוליסה (להלן" :סכום ההחזר") .במידה ותוצאת החישוב תהיה הפסדית ,יתווסף הפסד זה לחישוב
חלוקת הרווחים בתקופת הביטוח הבאה.

.4

חברת הביטוח תעביר לבעל הפוליסה דוח מבוטחים אשר נגרעו במהלך תקופת הביטוח .הדוח יכלול
בין השאר את פרטי המבוטחים ,סך הפרמיה ששילמו ומידע נוסף ככל שיידרש לצורך השבת
הרווחים ,ככל שיהיו כאלה.

.5

בעל הפוליסה מתחייב בזאת כי ,במקרה שהמבוטחים משלמים את דמי הביטוח ,כולם או חלקם,
יושב למבוטחים חלקם ברווח בהתאם לחלקם בתשלום דמי הביטוח ,לרבות מבוטחים שאינם
מבוטחים בעת חלוקת הרווחים בפוליסה ,אך שילמו את דמי הביטוח.

מגדל חברה לביטוח בע"מ
פוליסה לביטוח חיים קבוצתי בבעלות האוניברסיטה העברית
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נספח 5
נספח התאמת פרמיה
.1

הגדרות
.1.1

פרמיה ( :)Pהפרמיה ששולמה בתקופת ההתחשבנות

.1.2

הוצאות ( :(Eהוצאות בשיעור 13%

.1.3

תביעות ( :)Cתביעות ששולמו ,תביעות תלויות ו ( I.B.N.Rכקבוע בנספח  ,4סעיף ( 1ג)
לעיל)

.1.4

תוצאות עסקיות ( :)Rהתוצאות העסקיות

.1.5

 :1Pהפרמיה לתקופה הבאה

.1.6

שיעור התאמה מקסימאלי במקרה של הפסד (25% :)M

.2

תוך לפחות חודשיים ( 2חודשים) לאחר תום כל שתי ( )2שנות ביטוח ,יערך חשבון רווח והפסד,
כמפורט בנספח  4לעיל .במקרה בו התוצאה העסקית תהיה הפסדית תשקול האוניברסיטה האם
להתאים את הפרמיה ו/או להפחית את תגמולי הביטוח או לא להאריך את ההסכם.

.3

אם יוחלט להתאים את הפרמיה תחול הנוסחה שלהלן:
.3.1

התוצאות העסקיות תחושבנה על פי הנוסחה הבאה:
P*(1-E)-C = R

.4

.3.2

התאמת הפרמיה לכל מבוטח תתקיים רק במקרה הפסד ( )0<Rותהיה על פי הנמוך מבין:
 -R/Pאו .1P = 25%

.3.3

בכל מקרה ,שיעור ההתאמה בכל תקופה לא יעלה על .M

מועד התאמת הפרמיה בפועל ,יהיה בחודש העוקב לאחר קביעת הפרמיה החדשה בין הצדדים על
פי נספח זה וככל שיהיה הפסד.

מגדל חברה לביטוח בע"מ
פוליסה לביטוח חיים קבוצתי בבעלות האוניברסיטה העברית
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פרק 1
ביטוח יסודי ביטוח למקרה מוות (מכל סיבה שהיא)
.1

.2

מקרה הביטוח
.1.1

מותו של מבוטח במהלך תקופת הביטוח מכל סיבה שהיא.

.1.2

החברה תשלם למוטב/ים ו/או לשאר/ים את סכום הביטוח בקרות מקרה הביטוח.

.1.3

גיל תום הכיסוי הביטוחי.75 :

סכום הביטוח ופרמיה
סכום הביטוח המרבי והפרמיה השנתית הינם בהתאם לקבוע בהסכם זה ומפורטים בדף פרטי
הביטוח.

.3

הצמדה למדד
סכום הביטוח וסכומי הפרמיות צמודים אינם צמודים למדד.

.4

מוטבים  /שארים
המוטבים יהיו כפי שקבע המבוטח בהודעה שנמסרה לחברה ובמקרה בו לא קבע המבוטח את
המוטבים ,ליורשיו של המבוטח.

.5

החרגות  /הגבלות
למרות האמור לעיל החברה תהיה פטורה מתשלום סכום הביטוח במקרים הבאים:

.6

.5.1

מוות המבוטח נגרם עקב התאבדותו ,בין אם היה שפוי בדעתו ובין אם לאו ,במהלך השנה
הראשונה להצטרפות המבוטח לביטוח הריסק הקבוצתי של בעל הפוליסה.

.5.2

נגרם מקרה הביטוח במזיד ע"י המוטב ,פטור המבטח מחבותו כלפי אותו מוטב/שאר.
יובהר כי חלקו בסכום הביטוח של אותו מוטב/שאר ישולם למוטבים/שארים האחרים (ככל
שקיימים) בחלקים שווים.

קיזוז תגמולי ביטוח
ככל ששולמו למוטב/לשאר תגמולי ביטוח ככל שהיה זכאי על פי פרק כיסוי נוסף למקרה נכות
מוחלטת ותמידית ובמידה ויש זכאות מכוח פרק זה ,תשלם החברה למוטב/שאר את ההפרש (ככל
שקיים) שבין סכום הביטוח למקרה מוות בניכוי סכום הביטוח ששלום למבוטח בכיסוי נכות מוחלטת
ותמידית.

.7

גמר הביטוח
תוקף הביטוח לגבי מבוטח יסתיים באחד המקרים/המועדים המפורטים להלן ,לפי המוקדם מביניהם:
.7.1

עם פטירת המבוטח.

.7.2

בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף  4לתנאים הכלליים ,בעמוד .3

.7.3

עם תשלום  111%מסכום הביטוח בנספח נכות מוחלטת ותמידית.

מגדל חברה לביטוח בע"מ
פוליסה לביטוח חיים קבוצתי בבעלות האוניברסיטה העברית
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פרק 2
כיסוי נוסף  -מוות כתוצאה מתאונה
.1

.2

מקרה הביטוח
.1.1

מות המבוטח כתוצאה ישירה מתאונה שארעה במהלך תקופת הביטוח.

.1.2

החברה תשלם למוטב/ים ו/או שאר/שארים את סכום הביטוח בקרות מקרה הביטוח.

.1.3

גיל תום הכיסוי הביטוחי.17 :

סכום הביטוח ופרמיה
סכום הביטוח המרבי והפרמיה השנתית הינם כקבוע בהסכם זה והמפורטים בדף פרטי ביטוח.

.3

הצמדה למדד
סכום הביטוח וסכומי הפרמיות צמודים אינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר.

.4

מוטבים  /שארים
המוטבים יהיו כפי שקבע המבוטח בהודעה שנמסרה לחברה ובמקרה בו לא יקבע המבוטח את
המוטבים ליורשיו של המבוטח.

.5

קיזוז תגמולי ביטוח
ככל ששולמו למוטב/לשאר תגמולי ביטוח ככל שהיה זכאי על פי פרק כיסוי נוסף למקרה נכות
מוחלטת ותמידית ובמידה ויש זכאות מכוח פרק זה ,תשלם החברה למוטב/שאר את ההפרש (ככל
שקיים) שבין סכום הביטוח למקרה מוות בניכוי סכום הביטוח ששלום למבוטח בכיסוי נכות מוחלטת
ותמידית.

.6

גמר הביטוח
תוקף הביטוח לגבי מבוטח יסתיים באחד המקרים/המועדים המפורטים להלן ,לפי המוקדם
מביניהם:

.7

.1.1

עם פטירת המבוטח.

.1.2

בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף  4לתנאים הכלליים.

.1.3

עם תשלום  100%מסכום הביטוח בנספח נכות מוחלטת ותמידית.

הגבלות/חריגים המתייחסים למקרה מוות
המבוטח לא יהיה תחת כיסוי ביטוחי בהתאם לנספח זה ,זאת אם מות המבוטח נגרם במישרין או
בעקיפין ו/או התרחש ,על ידי אחת או יותר מהסיבות שלהלן:
.7.1

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

.7.2

אלכוהוליזם ו/או שימוש בסמים ,למעט מקרים של שימוש בסמים על פי הוראות רופא.

.7.3

ההשתתפות המבוטח במעשה פלילי (כגון נהיגה בשכרות ע"פ הדין הפלילי).

.7.4

טיסת המבוטח בכלי טיס למעט כנוסע בכלי טיס אזרחי בעל כשירות להובלת נוסעים.

מגדל חברה לביטוח בע"מ
פוליסה לביטוח חיים קבוצתי בבעלות האוניברסיטה העברית
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פרק 3
כיסוי נוסף  -נכות צמיתה כתוצאה מתאונה
.1

.2

.3

הגדרות
מקרה הביטוח

תאונה שארעה למבוטח במהלך תקופת הביטוח ,אשר בלי תלות בכל
סיבה אחרת ,היתה הסיבה הישירה ,המיידית והבלעדית ,לנכות צמיתה
ובתנאי שלא גרמה למותו של המבוטח.

נכות צמיתה

שיעור נכות סופי ושאינו זמני כפי שנקבעה למבוטח.

גיל תום תקופת הביטוח

17

רופא מומחה

רופא שהוסמך על ידי המוסדות המוסמכים ואשר כלול ברשימת הרופאים
המומחים בתחום הרלוונטי למקרה הביטוח לפי תקנה  3לתקנות
הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) ,התשל"ג 1973-ולמעט רופא
שיניים או וטרינר.

שיעור הנכות

שיעור הנכות יקבע על-פי תקנות המוסד לביטוח לאומי.

נכות חלקית וצמיתה

נכות בה דרגת הנכות של המבוטח עולה על  1%ואינה עולה על 95%
זאת עקב תאונה.

תקנות המל"ל

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי תאונות עבודה)
התשט"ז 1951-ו/או כל חוק ו/או תקנה ככל שתקבע בעתיד.

מקרה הביטוח
.2.1

קרה מקרה הביטוח במהלך תקופת הביטוח ,תשלם החברה למבוטח את סכומי הביטוח
בהתאם לשיעור הנכות הצמיתה שנקבעה למבוטח על פי תקנות המוסד לביטוח לאומי ,כפול
סכום הביטוח כמפורט בדף פרטי הביטוח.

.2.2

על אף האמור לעיל ,יובהר כי אין בקביעת המל"ל כדי לחייב את החברה .במידה והחברה
לא מקבלת את קביעת המל"ל ,וקיימת סתירה בין קביעת הרופא המומחה מטעם המבוטח
לבין רופא החברה ,יהיה המבוטח רשאי לבקש פנייה לרופא מומחה שלישי (להלן" :מומחה
מוסכם") ,שיוסכם על הצדדים וקביעתו תהיה המכרעת .יובהר כי עלות המומחה המוסכם
תהיה על חשבון החברה.

.2.3

יובהר כי לא ישולם סכום ביטוח מעבר לסכום הביטוח המלא כפי שמפורט בדף פרטי הביטוח,
בין אם שולם סכום הביטוח בגין מקרה אחד ובין אם שולם בגין כמה מקרים.

הצמדה למדד
סכום הביטוח וסכומי הפרמיות אינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר.

מגדל חברה לביטוח בע"מ
פוליסה לביטוח חיים קבוצתי בבעלות האוניברסיטה העברית
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.4

.5

.6

גמר הכיסוי בפרק זה
.4.1

עם תשלום סכום הביטוח המקסימאלי בהתאם לנספח זה ,כמפורט בדף פרטי הביטוח ,יבוטל
הכיסוי בפרק זה .יובהר כי לא תהיה הפחתה בתשלום דמי הביטוח שהינם קבועים.

.4.2

בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף  4לתנאים הכלליים בעמוד .3

פירוט קביעת דרגת נכות וזכאות
.5.1

מקרה ביטוח ראשון  -קרה מקרה הביטוח במהלך תקופת הביטוח ,תשלם החברה למבוטח
את סכומי הביטוח בהתאם לשיעור הנכות הצמיתה שנקבעה למבוטח על פי תקנות המוסד
לביטוח לאומי ,כפול סכום הביטוח כמפורט בדף פרטי הביטוח (להלן " -סכום תשלום חלקי").

.5.2

תשלום עקב תאונה נוספת  -במקרה בו קרה מקרה תאונה נוסף יחושב סכום הביטוח לו
זכאי המבוטח באופן הבא:
.5.2.1

שיעור הנכות הצמיתה שנקבעה למבוטח על פי תקנות המוסד לביטוח לאומי כפול
סכום הביטוח כמפורט בדף פרטי הביטוח.

.5.2.2

עם זאת ,במידה והתאונה הנוספת גרמה לנכות באותו איבר שבו נקבעה למבוטח
דרגת נכות בתאונה קודמת אשר שולמה מכח כיסוי זה ,תקבע דרגת הנכות הנוספת
בניכוי דרגות הנכות שכבר נקבעה לאותו איבר.

דוגמא לחישוב סכום הביטוח של מבוטח:
.1.1

מבוטח היה מעורב בתאונה שבגינה נקבעו לו אחוזי נכות צמיתים כדלקמן:
.1.1.1

בגין כף יד ימין  20% -נכות צמיתה.

.1.1.2

בגין זרוע יד ימין  10% -נכות צמיתה.

.1.1.3

בגין כף רגל ימין  15% -נכות צמיתה.

.1.1.4

בגין כף רגל שמאל  10% -נכות זמנית.

.1.2

סכום הביטוח המלא (לצורך דוגמה בלבד) 100,000 :ש"ח.

.1.3

להלן החישוב (על בסיס הנתונים בסעיפים א' ו-ב'):
בגין כף יד ימין 20,000 = 100,000 X 0.2 :ש"ח
בגין זרוע יד ימין 8,000 = )100,000-20,000( X 0.1 :ש"ח
בגין כף רגל ימין 15,000 = 100,000 X 0.15 :ש"ח
בגין כף רגל שמאל 10% :נכות זמנית  -אין כיסוי בקביעת נכות זמנית.
סה"כ 43,000 = 15,000 + 8,000 + 20,000 :ש"ח

.7

קביעת דרגת נכות שאינה בהתאם למבחני המל"ל
נקבע למבוטח שיעור נכות תמידית מתאונה ע"י רופא מומחה מטעם המבוטח ,אך דרגת הנכות איננה
ניתנת לקביעה על-פי מבחני המל"ל ובמידה ותהיה סתירה בין קביעת הרופא המומחה מטעם
המבוטח לבין רופא החברה ,יהיה המבוטח רשאי לבקש פנייה לרופא מומחה שלישי (להלן" :מומחה
מוסכם") ,שיוסכם על הצדדים וקביעתו תהיה המכרעת .יובהר כי עלות המומחה המוסכם תהיה על
חשבון החברה.

מגדל חברה לביטוח בע"מ
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.8

הגבלות/חריגים
המבוטח לא יהיה תחת כיסוי ביטוחי בהתאם לנספח זה ,אם נכותו של המבוטח נגרמה במישרין או
בעקיפין ,על ידי אחת או יותר מהסיבות שלהלן:
.8.1

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

.8.2

אלכוהוליזם ו/או שימוש בסמים ,למעט מקרים של שימוש בסמים על פי הוראות רופא.

.8.3

ההשתתפות המבוטח במעשה פלילי (כגון נהיגה בשכרות ע"פ הדין הפלילי) .מובהר כי
עבירת תעבורה לא תחשב למעשה פלילי לצורך סעיף זה.

.8.4

שירות צבאי אלא אם הארוע הינו בעל אופי אזרחי מובהק.

.8.5

טיסת המבוטח בכלי טיס למעט כנוסע בכלי טיס אזרחי בעל כשירות להובלת נוסעים.

.8.6

שירות המבוטח בצבא ו/או מלחמה או סכסוך מזויין של כוחות עוינים סדירים או בלתי
סדירים ובתנאי שהמבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי.

.8.7

ביקוע גרעיני ,היתוך גרעיני פגיעה מנשק לא קונבנציונאלי ובתנאי שהמבוטח זכאי לפיצוי
מגורם ממשלתי.

מגדל חברה לביטוח בע"מ
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פרק 4
כיסוי נוסף  -נכות מוחלטת ותמידית ממחלה
.1

.2

הגדרות
נכות מוחלטת ותמידית

נכות מוחלטת ותמידית הנגרמת עקב מחלה במהלך תקופת הביטוח
השוללת מהמבוטח באופן מוחלט ולצמיתות בשיעור שלא יפחת
מ ,75%-את הכושר לעסוק באיזו תעסוקה או לעשות איזו עבודה תמורת
תגמול או רווח בנוסף מבלי לפגוע בכל צורה אחרת של נכות מוחלטת
ותמידית ,אובדן מוחלט של כושר הראיה של שתי העיניים או אובדן
מוחלט ותמידי של יכולת השימוש בשתי הידיים ,או בשתי הרגליים ,או
ביד אחת ורגל אחת ,יחשבו לנכות מוחלטת ותמידית במובן הגדרה זו.

גיל תום תקופת הביטוח

17

תאונה

חבלה גופנית ,שנגרמה במועד ובאירוע חד פעמי ,פתאומי ,בלתי צפוי
מראש ,על ידי גורם פיסי חיצוני ולא מסיבה אחרת לרבות אמוציונאלית
ו/או פסיכולוגית ,ובלבד שנגרמה במהלך תקופת הביטוח.

המבוטחים
.2.1

.3

.4

מקרה הביטוח ותשלום סכומי הביטוח
.3.1

קרה מקרה הביטוח במהלך תקופת הביטוח ,יפנה המבוטח לחברה בצירוף מסמכים רפואיים
המעידים על נכותו המוחלטת והתמידית אשר נגרמה כתוצאה ממחלה או תאונה וחברת
הביטוח תשלם את סכום הביטוח כפי שנקוב בדף פרטי הביטוח.

.3.2

יובהר כי זכותה של החברה לבדוק את המבוטח על חשבונה ע"י רופא/ים ,זאת בזמנים
סבירים ולצורך בדיקה ישירה של זכאותו של המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה.

הצמדה למדד
.4.1

.5

כמבוטח ייחשב כל העונה על האמור בסעיף  3לתנאים הכלליים ובהתאם למפורט בדף פרטי
הביטוח.

סכום הביטוח וסכומי הפרמיות צמודים אינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר.

גמר ביטוח
.5.1

עם תשלום סכום הביטוח בהתאם לנספח זה וכמפורט בדף פרטי הביטוח ,יבוטלו
הכיסויים הביטוחים והפוליסה בגין המבוטח תבוטל.

.5.2

בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף  3לתנאים הכלליים.
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.6

הגבלות/חריגים
המבוטח לא יהיה תחת כיסוי ביטוחי בהתאם לנספח זה ,זאת אם נכותו של המבוטח נגרמה
במישרין או בעקיפין ו/או הוחשה ,על ידי אחת או יותר מהסיבות שלהלן:
.6.1

רק מחלה אלכוהוליזם ו/או שימוש בסמים ,למעט מקרים של שימוש בסמים על פי הוראות
רופא.

.6.2

ההשתתפות המבוטח במעשה פלילי.

.6.3

שירות צבאי ובתנאי שהמבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי.

.6.4

טיסת המבוטח בכלי טיס למעט כנוסע בכלי טיס אזרחי בעל כשירות להובלת נוסעים.

.6.5

שירות המבוטח בצבא ו/או מלחמה או סכסוך מזויין של כוחות עוינים סדירים או בלתי
סדירים ובתנאי שהמבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי.

.6.6

ביקוע גרעיני ,היתוך גרעיני פגיעה מנשק לא קונבנציונאלי ובתנאי שהמבוטח זכאי לפיצוי
מגורם ממשלתי.
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