שם המוצר -מוות מתאונה
תיאור מוצר
במקרה פטירת המבוטח עקב תאונה שאירעה במהלך תקופת הביטוח ,ובתנאי שהמוות אירע בתוך  31חודשים
מתאריך התאונה ,וזאת אף אם המוות אירע לאחר תום תקופת הביטוח ,תשלם החברה למוטב את סכום הביטוח
למקרה פטירה .כל זאת ,בכפוף להצהרות המבוטח בטופס הצעה ובהצהרת הבריאות.

פרמיה
פרמיה קבועה

החרגות כלליות לחבות החברה :
החברה תהיה פטורה מתשלום סכום הביטוח אם מותו של המבוטח נגרם במישרין או בעקיפין על ידי או עקב
אחת מאלה:
.3

נסיון להתאבדות או חבלה עצמית מכוונת ,או סיכון עצמי במתכוון (למעט נסיון להציל חיי אדם).

.2

אלכוהוליזם או שימוש בסמים על-ידי המבוטח ,פרט למקרה של שימוש לפי הוראות רופא.

.1

השתתפות פעילה של המבוטח בפעילות שהינה עבירה בדרגת עוון או פשע.

.4

טיסת המבוטח בכלי טייס כלשהו פרט לטיסת המבוטח בכלי טייס אזרחי בעל תעודת כשירות
להובלת נוסעים.

.5

השתתפות פעילה של המבוטח בפעילות ספורט אתגרי .כדוגמת צלילה תת מימית ,דאיה,
צניחה ופעילויות ספורט אתגרי נוספות בהתאם לרשימת הפעילויות הנחשבות לפעילות ספורט
אתגרי לענין סעיף זה ,שהוגשה לממונה ,כפי שתהיינה מעת לעת ,המפורסמת באתר
האינטרנט של החברה בכתובת  ,www.menoramivt.co.ilוהמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי
נספח זה.

.6

שימוש בחומרי נפץ.

.7

מקרי תאונה כתוצאה מניתוחים.

.8

החברה תהיה אחראית לפי פוליסה זו גם במקרה שבו מות המבוטח נגרם עקב תאונה כתוצאה
מפעילות טרור או מלחמה פסיבית ,ואולם החברה לא תהיה אחראית לפי פוליסה זו אם מות
המבוטח נגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מאחד מהמקרים הבאים:


השתתפותו הפעילה או המסייעת של המבוטח בכל סוג של תפקיד ,בפעילות תוקפנית
צבאית או משטרתית ,מהפכה ,התקוממות ,מהומות ,התפרעויות ,פעילות טרור.



שירותו של המבוטח בכל אחד מכוחות הביטחון ,ככל שמקרה הביטוח נובע באופן ישיר
מפעילות בעלת אופי צבאי ו/או משטרתי ו/או בטחוני (כגון :צה"ל ,שב"כ ,משטרת ישראל,

שב"כ וכיוצ"ב).


כל תוצאה של מלחמה או סכסוך מזוין ,או של פעילות תוקפנית ,אם נגרמו עקב פלישה או
כיבוש ע"י צבא של מדינה זרה ,או התרחשו במדינה אשר אינה מקיימת יחסים
דיפלומטיים עם ישראל.



ביקוע גרעיני ,היתוך גרעיני ,קרינה מייננת ,נשק גרעיני ,ביולוגי או כימי.

החרגות ספציפיות
החברה עשויה לקבוע בפוליסה החרגות ספציפיות נוספות ,בהתאם לנתוני המבוטח ומצב בריאותו הקיים בעת
הכניסה לביטוח.

(תיאור המוצר לעיל הינו תיאור כללי בלבד ואינו ממצה את כל פרטי ותנאי הכיסוי הביטוחי ,התנאים המחייבים הם
תנאי הפוליסה).

ניתן לצפות במידע מהותי אודות הכיסוי הביטוחי ובמסמך תנאי פוליסת הביטוח בכתובת האינטרנט של
החברה www.menoramivt.co.il
ניתן לשלם עבור הכיסוי הביטוחי באמצעות כרטיסי אשראי או הוראת קבע.

