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פרטי ביטוח מהותיים
"ריסק אישי חכם" במסגרת פוליסת ביטוח חיים למקרה מוות 

בפרמיה משתנה מסוג "ספיר"
)נספח 1283(

תנאיםנושאנושא

עיקרי הכיסוי כללי
הביטוחי

תשלום מלוא סכום הביטוח למוטב, במקרה של פטירת המבוטח לפני תום תקופת 
הכיסוי הביטוחי.

בכיסוי "ריסק אישי חכם" החל מהגיל הנבחר להקטנת סכום הביטוח ישתנה סכום 
הביטוח בכל שנה בהתאמה לפרמיה בגיל הנבחר להקטנת סכום הביטוח. על אף 
האמור במהלך שלוש השנים הראשונות מהגיל הנבחר להקטנת סכום הביטוח, סכום 
הביטוח שנרכש יישאר ללא שינוי והחל מהשנה הרביעית ואילך ישתנה סכום הביטוח 

בהתאמה לפרמיה הנגזרת מהגיל הנבחר להקטנת סכום הביטוח.
על אף קביעת הגיל הנבחר להקטנת סכום הביטוח מובהר, כי המבוטח רשאי להקטין 

את סכום הביטוח בכל עת בתקופת הביטוח.
לעניין פירוט זה "הגיל הנבחר להקטנת סכום הביטוח" – הגיל הביטוחי שיקבע 
בדף פרטי הביטוח שהחל ממנו ישתנה סכום הביטוח בהתאם לפרמיה שביקש 

המבוטח לשלם, והכל כמפורט בטבלת התפתחות הפרמיה.
מובהר, כי בכל עת סכום הביטוח והפרמיה יהיו צמודים למדד.

החרגות לכיסוי כללי
הביטוחי

החברה תהיה פטורה מתשלום סכום הביטוח אם מות המבוטח נגרם עקב התאבדותו, 
שאירעה בתוך 12 חודשים מיום התחלת הכיסוי הביטוחי או מיום חידוש הכיסוי 

הביטוחי לאחר שבוטל, לפי המועד המאוחר מבין מועדים אלה.
גיל* תום תקופת הביטוח: 80תקופת הביטוחכללי

בביטוח נוסף – תקופת הביטוח לא תעלה על תקופת הביטוח שנקבעה לביטוח היסודי
סכומי ביטוח 

והפרמיה
סכומי ביטוח 

עיקריים 
סכום הביטוח הינו חד פעמי.

הסכום יועבר אליך אליך על ידי הסוכן.
סכומי ביטוח 

והפרמיה
מסלול תשלומים בפרמיה המשתנה מדי שנה.פרמיית הביטוח

התפתחות הפרמיה לאורך תקופת הביטוח תמסר לך על ידי הסוכן.
כרטיס אשראי – התשלום יורד בפועל בהתאם לתאריך חיוב האשראי של המבוטח.אמצעי תשלום אופן התשלום

הוראת קבע – בעשירי לכל חודש.

*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 לפרטים המהותיים אודות הכיסוי הביטוחי הנבחר יש להעביר למועמד לביטוח את:
סכום הביטוח הנרכש	 
גובה פרמיית הביטוח	 
טבלת התפתחות הפרמיה	 
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