
כלל חברה לביטוח בע״מ
www.clal.co.il | *5454 ראול ולנברג 36 | קריית עתידים, מגדל 8, תל אביב | מען למשלוח דואר ת.ד. 58250 תל-אביב מיקוד 6158102 | שירות לקוחות

10
04

59
 - 

10
41

10
04

51 
- 

ימ
ע1

  
 י

| 0
1/

20
20

ביטוח ופיננסים

הרחבה לכיסוי ביטוחי מטריה לקרן פנסיה
 "כלל מגן פנסיית נכות - ביטול קיזוז קצבת הנכות על ידי קרן הפנסיה

מול פיצוי חודשי מגורם ממשלתי"
)נספח 1341(

- מידע מהותי –
התנאיםסעיףהנושא

כללי שם ההרחבהא.  כלל מגן פנסיית נכות ביטול קיזוז קצבת הנכות על ידי קרן 1. 
הפנסיה מול פיצוי חודשי מגורם ממשלתי

כללי עיקרי הכיסוי הביטוחיא.  במקרה בו צורפה ההרחבה לכיסוי ביטוחי מטריה לקרן פנסיה . 21. 
והמבוטח נמצא באבדן מוחלט או חלקי של כושר העבודה, לפי 
העניין, מקרה הביטוח יחשב הימצאות המבוטח באבדן מוחלט 
או חלקי של כושר עבודה על פי עיסוק סביר, כהגדרתו בסעיף 
3 בתנאי ההרחבה, וקרן הפנסיה הכירה במבוטח כנכה מלא או 
נכה חלקי, אולם המבוטח זכאי לתשלומי פיצוי חודשי מגורם 
ממשלתי ובשל כך קוזזו תשלומים אלה מקצבת הנכות מקרן 

הפנסיה )להלן: "הסכום שקוזז"(.
פיצוי חודשי . 2 ישולמו למבוטח תגמולי  בקרות מקרה הביטוח 

בגובה הסכום שקוזז בהתאם לתנאי כיסוי מטריה לקרן פנסיה 
במשך תקופת תשלום תגמולי הביטוח.

מטריה  ביטוחי  בכיסוי  המבוטח  השכר  בו  במקרה  כי  מובהר 
לקרן פנסיה )סכום הפיצוי החודשי הנקוב בדף פרטי הביטוח 
חלקי 75%( נמוך מהשכר המבוטח בקרן הפנסיה, יחושב הפיצוי 

החודשי באופן יחסי כמפורט בתנאי ההרחבה.
בתקופת תשלום תגמולי הפיצוי החודשי בגין ההרחבה . 3

תשוחרר הפוליסה מתשלום פרמיה בלבד, והמבוטח לא 
יהיה זכאי לתשלום שחרור דמי הגמולים לקרן הפנסיה.

כללי החרגות לכיסוי הביטוחי/הגבלת א.   .3
אחריות החברה

ראה חריגים המפורטים בכיסוי הביטוחי מטריה לקרן פנסיה אליו 
הרחבה זו כפופה

כללי תקופת הביטוח א.  תקופת הביטוח תמסר לך על ידי הסוכן.4. 

כללי תקופת המתנהא.  3 חודשים. בכפוף לחיתום רשאית החברה לקבוע 6 חודשי המתנה 5. 
עקב מצב רפואי מסויים, כפי שיפורט בדף פרטי הביטוח.

כללי החרגה בגין מצב רפואי קייםא.  אם קיימת החרגה, הפירוט יופיע ב"דף פרטי הביטוח"6. 

סכומי הביטוח  ב. 
והפרמיה

סכומי ביטוח עיקריים וגבולות אחריות סכום הפיצוי יועבר לך על ידי הסוכן.7. 

סכומי הביטוח  ב. 
והפרמיה

פרמיה   הפרמיה והתפתחותה לאורך תקופת הביטוח תמסר לך על ידי הסוכן.8. 
הפרמיה צמודה למדד.

סכומי הביטוח והפרמיה מבנה הפרמיהב.  פרמיה משתנה כל שנה9. 

אופן תשלום אמצעי תשלוםג.  כרטיס אשראי – התשלום יורד בפועל בהתאם לתאריך חיוב האשראי 10. 
של המבוטח.

הוראת קבע –  בעשירי לכל חודש

כל האמור לעיל כפוף 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:

משך תקופת הביטוח	 
סכום הביטוח הנרכש	 
טבלת התפתחות הפרמיה	 
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