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תנאיםנושא

עיקרי הכיסויכללי

הביטוחי

תשלום חודשי למשפחה בעת פטירת המבוטח עד לתום תקופת הביטוח.
אפשרות לרכוש סכום ביטוח נוסף בגובה 25% מהתשלום החודשי שנרכש 

בעבור אותו מבוטח, ללא צורך בהוכחת מצב בריאות, בתוך 90 ימים 
מהולדת בן/ת למבוטח או במועד נישואין )ובתנאי שגיל המבוטח במועד 

ההגדלה לא עולה על גיל 45 שנה, ועד ל- 100% מהתשלום החודשי 
שנרכש לאותו מבוטח(.

התשלום החודשי הנוסף יירכש על פי תנאי תכנית המבטיחים תשלום 
חודשי מסוג זה, שיהיו ידועים במועד רכישת סכום הביטוח הנוסף ועל פי 

גיל המבוטח וסטאטוס עישון במועד זה, ועל פי תנאי החיתום שנקבעו 
למבוטח בפוליסה הקיימת.

החרגות לכיסוי 

הביטוחי/ הגבלת 

אחריות החברה

החברה תהיה פטורה מחבותה לשלם את התשלומים החודשיים 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.

בביטוח נוסף - גיל תום תקופת הביטוח בהתאם לגיל תום תקופת ביטוח תקופת הביטוח

הפוליסה היסודית שהביטוח הנוסף נספח אליה, אך לא יותר מגיל * 70

*

סכומי ביטוח

והפרמיה 

סכומי ביטוח

עיקריים 

סכום הביטוח יועבר אליך ע"י הסוכן.

הפרמיה משתנה כל שנה ובכפוף למדד המחירים לצרכן. פרמיית הביטוח
התפתחות הפרמיה לאורך תקופת הביטוח תמסר לך על ידי הסוכן.

אופן 

התשלום

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

הוראת קבע –  בעשירי 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 לפרטים המהותיים אודות הכיסוי הביטוחי הנבחר  יש להעביר למועמד לביטוח:

סכום הביטוח הנרכש  
משך תקופת הביטוח  
גובה פרמיית הביטוח  
 טבלת התפתחות הפרמיה 
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