
פרטי ביטוח מהותיים  - "שוהם נגיש" – ביטוח חיים למקרה מוות לפירעון הלוואה לדיור לאנשים 
עם מוגבלות מקצרת חיים )נספח 1374( 

תנאיםנושאנושא
תכנית ביטוח למקרה מוות המיועדת לפירעון הלוואת משכנתא לאנשים עם עיקרי הכיסוי הביטוחיכללי

מוגבלות מקצרת חיים בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 
  .1998

 
קיימת תקופת אכשרה )30 החודשים הראשונים(. 

 
במות המבוטח בתקופת האכשרה לא ישולמו כל תגמולי ביטוח.  

 
לאחר תום תקופת האכשרה – מקרה הביטוח הוא מותו של המבוטח מכל סיבה 

שהיא, ובלבד שאירע לפני תום תקופת הכיסוי הביטוחי. 
 

סכום הביטוח במועד ההצטרפות לפוליסה, לא יעלה על מחצית יתרת ההלוואה 
או על סך של 500,000 ₪ )צמוד למדד הידוע ביום 1/9/2018(, הנמוך מביניהם. 

 
תגמולי הביטוח אשר ישולמו בקרות מקרה הביטוח יעמדו על שיעור הכיסוי* של 
יתרת ההלוואה, אך לא יותר מסכום הביטוח נכון למועד קרות מקרה הביטוח, 
כשהוא צמוד למדד עד למועד קרות מקרה הביטוח על פי שעיור השינוי בין המדד 

הקובע ביחס למדד היסודי  

*שיעור הכיסוי של יתרת ההלוואה יעמוד על 50%, אלא אם החברה אישרה 
אחרת. 

החרגות לכיסוי הביטוחי / יללכ
הגבלת אחריות החברה

החברה תהיה פטורה מתשלום תגמולי הביטוח לאחר תום תקופת האכשרה, אם 
מות המבוטח נגרם עקב התאבדותו, שאירעה בתוך 12 חודשים מיום קבלת 
בקשת המבוטח בחברה לחידוש הפוליסה לאחר שבוטלה, כמפורט בסעיף 10.2 

בתנאי הפוליסה. 

הצטרפות לפוליסה אינה מותנית בחיתום רפואי ו/או מקצועי ו/או עיסוקי לפני חיתוםיללכ
קבלתו לביטוח 

 75  -וחטיבה ופתקת וםת **ליגתקופת הביטוחיללכ

סכומי ביטוח 
והפרמיה  

סכומי ביטוח עיקריים 
וגבולות אחריות 

סכום הביטוח היסודי במועד ההצטרפות לפוליסה זו, לא יעלה על סך של 
500,000 ₪ )צמוד למדד הידוע ב- 1/9/2018( 

 
סכום הביטוח הנרכש יוצג לך על ידי הסוכן. 

 וחטיי במוסכ
  יהמוהפר

הפרמיה משתנה כל שנה וצמודה למדד המחירים לצרכן.פרמיית הביטוח
פרטי הפרמיה יוצגו לך על ידי הסוכן  

כרטיס אשראי – התשלום יורד בפועל בהתאם לתאריך חיוב האשראי של אמצעי תשלוםאופן התשלום
המבוטח. 

הוראת קבע – ביום העשירי לכל חודש קלנדרי. 

**גיל כהגדרתו בתנאי הפוליסה  

כל האמור לעיל בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים 

למועמד לביטוח: 

 לתשומת ליבך, יש להשיב תשובה מלאה וכנה על שאלות בעניין מהותי היות ויכול ותהיה לכך 

השפעה על תגמולי הביטוח 

לסוכן הביטוח, 

בנוסף למסמך הפרטים המהותיים אודות הכיסוי הביטוחי הנבחר, יש להעביר למועמד לביטוח: 

 סכום הביטוח הנרכש 

 גובה פרמיית הביטוח 

 משך תקופת הביטוח 
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