מהדורת אפריל 2016
פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ

דרכי התקשרות לפסגות
מרכז שירות לקוחות פסגות

פעיל בימים א'-ה' בין השעות 08:00 –17:00
בטלפון  073-7968774או  | *6707פקס 03-7608779

שירות באמצעות מייל פסגות

לקבלת שירות באמצעות המיילbituach@psagot.co.il :

פוליסה
לביטוח חיים
נספח מוות מתאונה

שירות קבלת קהל בפסגות

בית פסגות ,רחוב אחד העם 14תל אביב ,קומה .3
ימים א’ -ה’ בין השעות  | 08:00 -18:00אין צורך בתיאום מראש

מרכז הידע של פסגות לחינוך פיננסי

מגוון רחב של כלים מעשיים ומקורות ידע על כלכלה ושוק ההון,
ניהול התקציב המשפחתי ,חיסכון ופנסיה באתרknoewledge.psagot.co.il :

"חשבון שלי" באתר פסגות psagot.co.il

ניתן לקבל מידע על פוליסת ביטוח החיים שלך* ,הוראות מפורטות להליך
ההרשמה ניתן למצוא באתר ,ובסיומו לקבל את סיסמת ההתחברות ב– ,sms
ללא צורך בשיחת טלפון.

*בכפוף להשלמת הליך ההרשמה באתר האינטרנט של החברה.

חברה לביטוח
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חברה לביטוח

ביטוח נוסף לביטוח חיים למקרה
מוות עקב תאונה

בפרמיה משתנה (ללא רכיב חיסכון) | (צמוד למדד ,לא מוכר כקופת גמל)
ביטוח נוסף זה כלול בפוליסה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה אם צוין
ברשימת הכיסויים הביטוחיים בדף פרטי הביטוח ,והוא כפוף לפוליסה  ,זולת
אם נאמר אחרת בנספח זה.
סעיף  :1הגדרות ופרשנות:
 1.1בנספח זה תהיה למונחים הנזכרים בו המשמעות המופיעה בצידם בפוליסת הביטוח
היסודי ,כהגדרתה להלן ואם הוגדרו בנספח זה ,המשמעות המופיעה בצידם בנספח זה.
פוליסת הביטוח היסודי :חוזה הביטוח בין החברה לבין בעל הפוליסה ,אשר נספח זה מצורף
		
אליו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
תאונה :חבלה גופנית שנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי בלבד ,כתוצאה מאירוע חיצוני וגלוי
לעין ,פתאומי ,אלים ובלתי צפוי מראש ,שאירע במהלך תקופת הביטוח ,ואשר גרמה במישרין
וללא קשר לגורמים אחרים או תלות בסיבה אחרת למותו של המבוטח .להסרת ספק ,מובהר
בזה כי פגיעה כתוצאה ממחלה ,או כתוצאה מצטברת של פגיעות זעירות (מיקרו-טראומה),
או כתוצאה מהשפעת אלימות מילולית ,או כתוצאה מפגיעה פסיכולוגית ,או אמוציונאלית,
אינה בגדר "תאונה" על פי נספח זה.
מקרה הביטוח לפי נספח זה :מות המבוטח כתוצאה מתאונה ,כהגדרתה לעיל ,אשר אירעה
במהלך תקופת הביטוח ובהיות הפוליסה בתוקפה ,ובתנאי שהמוות אירע בתוך  365יום
מתאריך התאונה  ,וזאת אף אם המוות כאמור אירע לאחר תום תקופת הביטוח.
סכום ביטוח נוסף לנספח זה :תגמולי הביטוח ,כנקוב בדף פרטי הביטוח ,לגבי ביטוח נוסף
למקרה מוות מתאונה שעל החברה לשלם ,בקרות מקרה הביטוח לפי נספח זה בהתאם
להוראות הפוליסה ונספח זה .סכום הביטוח הנוסף לנספח זה יהיה צמוד למדד בהתאם
להוראות ההצמדה בפוליסה.
תחילת תקופת הביטוח לנספח זה :המועד המצויין בדף פרטי הביטוח כתחילת תקופת
הביטוח בהתייחס לנספח זה.
תום תקופת הביטוח לנספח זה :המועד המצויין בדף פרטי הביטוח כתום תקופת הביטוח
בהתייחס לנספח זה.
תקופת הביטוח :לנספח זה התקופה שבין תחילת תקופת הביטוח לנספח זה לתום תקופת
הביטוח לנספח זה
 1.2בכל מקרה של סתירה בין הוראות התנאים הכלליים של הפוליסה להוראות נספח זה,
יחולו הוראות נספח זה.

 1.3שינויים ו/או ויתורים ו/או חריגות מהתנאים הכלליים לביטוח חיים של פוליסת הביטוח
היסודי ,שנרשמו בדף פרטי הבטוח בהתייחס לנספחיה האחרים של פוליסת הביטוח
היסודי ,לא יתפרשו כשינויים ו/או ויתורים ו/או חריגים מהתנאים המתייחסים לביטוח
נוסף זה ,אלא אם צויין הדבר במפורש על ידי רישום מתאים בדף פרטי הביטוח שהכוונה
גם לנספח זה.

 .2התחייבות החברה:
 2.1אירע מקרה הביטוח לפי נספח זה ובכפוף לתנאים ולהוראות בפוליסה ובנספח זה
תשלם החברה למוטב את סכום הביטוח הנוסף לנספח זה.
 .3הגבלת חבות החברה:
 3.1החברה לא תהיה חייבת בתשלום סכום הביטוח הנוסף לנספח זה אם מותו של המבוטח
נגרם על ידי אחת או יותר מהסיבות להלן:
 3.1.1התאבדות ,או חבלה עצמית במתכוון ,או סיכון עצמי במתכוון (פרט לניסיון להציל חיי
אדם) ,או השתתפות המבוטח בביצוע מעשה פלילי.
 3.1.2השתתפות פעילה של המבוטח בפעילויות ספורט אתגרי או פעילויות שיש בהן כדי
סיכון עצמי ,כדוגמת אגרוף או היאבקות או כל סוגי קרב המגע למיניהם ,מירוץ מכוניות,
רפטינג מדרגה  ,3החלקה בסקי (מים או שלג) ,דאייה ,צניחה ,רחיפה ,בנג'י ,סנפלינג,
צלילה בעזרת מכשירים ,ספורט מקצועי במסגרת אגודת ספורט כלשהיא ופעילויות
ספורט אתגרי נוספות בהתאם לרשימת הפעילויות הנחשבות לפעילות ספורט אתגרי
לענין סעיף זה ,כפי שתהיינה מעת לעת ,המפורסמת באתר האינטרנט של החברה
בכתובת  ,www.psagot.co.ilוהמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי נספח זה.
 3.1.3אלכוהוליזם ,או שימוש בסמים פרט למקרה של שימוש על פי הוראות רופא.
 3.1.4שירות המבוטח בצבא או בכל אחד מכוחות הביטחון ,אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם
ממשלתי
 3.1.5טיסה בכלי טייס כלשהו ,למעט טיסת המבוטח כנוסע בכלי טייס אזרחי הרשאי להוביל
נוסעים.
 3.1.6טיפול רפואי או כירורגי (מלבד אם הטיפול נעשה הכרחי מסיבת היזק גופני הנכלל
בביטוח זה).
 3.1.7פגיעה מנשק לא קונבנציונלי (כגון :אטומי ,ביולוגי ,כימי) או מטילים בליסטיים
קונבנציונלים או ביקוע גרעיני ,היתוך גרעיני או קרינה מייננת.
 3.1.8מלחמה  ,או פעולה מלחמתית ,או פעולת איבה של כוחות עוינים סדירים או בלתי
סדירים ,או פעולה על רקע לאומני אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי.
 .4הקטנת סכום הביטוח הנוסף לנספח זה בהגיע המבוטח לגיל 65
 4.1בתחילת שנת הביטוח לפי הפוליסה היסודית ,הקרובה ביותר ליום הולדתו ה 65 -של
המבוטח יקטן סכום הביטוח הנוסף לנספח זה במחצית (  )50%כמפורט בדף פרטי
ביטוח.
לדוגמא – מועד תחילת הביטוח לפי הפוליסה היסודית הוא  ,1.8.2014המבוטח נולד
ב ,1.1.1980 -ויהיה בן  65ב .1.1.2045 -המבוטח רכש סכום ביטוח נוסף לנספח זה בסך
 .₪ 300,000החל מתחילת שנת הביטוח שתחילתה ב 1.8.2044 -יקטן סכום הביטוח
הנוסף לפי נספח זה במחצית ( )50%ל – .₪ 150,000
 4.2יובהר כי על אף הקטנת סכום הביטוח כאמור לעיל בסעיף  ,4.1הפרמיה שתשולם בגין
הכיסוי הביטוחי לפי נספח זה לא תקטן בהתאמה.
 .5פרמיה
 5.1הכיסוי הביטוחי על פי נספח זה מותנה בתשלום הפרמיה הנוספת המתייחסת לביטוח
נוסף זה ,הנקובה בדף פרטי הביטוח ואשר תשולם באותם מועדים ובאותו אופן תשלום
בהם משולמת הפרמיה לפוליסה היסודית.
 5.2הפרמיה לביטוח הנוסף לפי נספח זה תהיה צמודה למדד בהתאם להוראות ההצמדה
בפוליסה.

 .6תוקף הביטוח לפי נספח זה
תוקף נספח ביטוח נוסף זה יפוג באחד המקרים להלן ,הקודם מביניהם:
 6.1במועד תום תקופת הביטוח של נספח ביטוח נוסף זה כמצוין בדף פרטי הביטוח.
 6.2כאשר פוליסת הביטוח היסודי תבוטל או תהפך לפוליסה מסולקת או כאשר ישולם
סכום הביטוח הנוסף למקרה מוות על פי נספח זה ,או כאשר ישולם מלוא ערך פדיון
פוליסת הביטוח היסודי ,אם קיים.
 6.3בכל מקרה של ביטול הפוליסה או ביטול נספח זה ע"י בעל הפוליסה או ע"י החברה ,והכל
בהתאם לתנאים הכלליים של הביטוח היסודי ובכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח.
 6.4תשלום מלוא סכום הביטוח הנוסף לנספח זה.

