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"סיעודית"לביטוחהבלליםהתנאים

הנדחת-1סעיף

המופיעההמשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
:להלןכמפורטלצידו

,מ-בעלביטוחחברהממרה-החברה
.לההמצורפיםנספחוכלההצעהוכןזהביטוחחוזה-הפוליסה

עםהשתקשר,תאגידאואדםבניחבר,הארם-הפוליסהבעל
בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזההחברה
.הפוליסהכבעל

נקובשמוואשרהפיליסהלפיבוטחושחייוהאדם-הנובוסח
.כהיבוסהבפוליסה
תשלומיםלקבל,הפוליסהלתנאיבהתאם,הזכאי-הנייטב

.מהחברה
נפרדבלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף

לרבות.הספציפיהביטוחופרטיהפוליסהמספרהכולל,ממנה
.הביטוחתקופת
.הביטוחפרטיבדףהנקוביםהראשוניםהביטוחדמי-בסיסיתפרמיה

לשלםהפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמי-הפרמיה
.בפוליסההאמורהתוספתכללרבות,הפוליסהתנאילפי,לחברה

דף*ב-הביטוחסכום"כהנקובהסכום-~wDlnהחודשיהפיצוי פרטן
.-הביטוח

למוזמוצמדכשהוא,הבסיסיהחודשיהפיצוי-החודשיהפיצני
.בפוליסה"הצמדהתנאי-סעיףהוראותפי-על

.לפוליסה"הצמדהתנאי-בסעיףכמשמעו-הנגדד
נחרותממנואשרמסוייםההשקעותסל-ההשקעותתיק

,זופוליסהפי-עלהזכויותשוב,לחבסיסהמהוותהתשואות

השקעותתיקברווחימשתתףחייםבי0יחתכנית-ביטוחתכנית

ושינויחדשותביטוחתכניות)ביטוחעסקיעלהפיקוחבצושאושרה
.1981-א-התשת(תכניות
עסקיעלבפיקוחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-המפקח

.1981-א-התשמ,ח(ביט
,1981-א-התשמ,ביטוחעסקיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני

IW.תקנתכללרבות '1H,מכוחואו/,זחחוק'פעלוהוראהצו.
,הפוליסהעלהחל,1981-א-התשמהביטוחחוזהחוק-החוק

.ולהוראותיהלתנאיהבכפיפות
NiVחוק 'On-1988-ו-התשמהסיעודביטוחחוק.

n ~vo2-החברהחבות
במועדלתוקפהנכנסת,הפוליסהפיעל,החברהשלחשתה(א)

בתנאיזאתאולם,בפוליסהכמצויין,הביטוחהתחלת
בהודעתהנקובה,הראשונההפרמיהבמלואהששולמה

חישהמבוטחוכן,החברהידי-עלהמוצאת,הראשונההחיוב
למבוטחשנעשתהשמיוםנוסףותנאיתשלומהבתאחך
לפי,בהיאותהצהרתעלחתימתומיוםאהרפואיתהבחקה

הביטוחחוזהלכויתתהחברההסביונהבוליוםוערץ*הענ
,המפני*בנוצב,בבריאותושינייחללא,הפוליסהפי-על

lvlY

~

nlהמבוטחשל*בעיסוקאו.
בהתאםהחודשיהפיצוימתשלוםהחברהפטורהבןמקרהבכל(ב)

9י-עלכלשהותשלוםהחברהתשלםלא,החוקלפיאולפוליסה
.זהביטוח

עוברותגילףאי-3סעיף
בכתבוההצהרותהידיעותיתדעלנעשההפוליסהפי-עלהביטוח
,מהםמןמטעםאו,והמבוטחהפוליסהgulידי-עללחברהשנמסרו

לקיומוקרן,עתנאןמהווהנכונותן.לפוליסההמצירפות.הענייןלפי
,*חייארח,בתאותולמצנהנוגעותעובשתנום,הביטוחשל

מידיעתהוסתח,המבוטחשלעיסוקו*מקצועו,לידתותחחך
חיחשולמועדעדאו,הביטוחחוזהכריתתלמועדעדהחברה
כ*,הענייןלפי,שבוטללאחר

*
מלאהשאיננהתשובהניתנהאם

יד-עלשנשאלהלשאלהננה*
כויתתלפני,מטעמהאוהחגרה!

:הבאותההוראותתחולנה,כאמורחיחשו!אהביטוחחתה

נזקרהאירעלאעודכל-היארשאית,לחברההדברנודע(א)
אוהפוליסהלבעלבהודעה,הביטוחחוזהאתלבטל,הביטוח
.למבוטח

שמקרה!א,הביטוחמקרהשאירעלאחרלהגרההדברנוזלג(ב)
לפניאירעהביטוח
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~

האמורפי-עלהביטוחחחה
קטבסעיף

*
א)

בתשתםרקחייבתההברהתהיה,לעיל*
הפרמיהשבץכיחסשתאיחסיבשיעור,מופחתהגדשיפיצוי

יף-עלנקבעתשהיתההפרמיהלבץבפוליסהשנקבעה
.לאמיתןהאמותתהעובריתכלליריעתה*הובאאילוהחברה

,לעילזהבסעיףהאמותתלתרופות7ם9תתהיהלאהחברה(ג)
אוח*הביסחחהנוכושתתשניםשלוששחלפולאחר

הפוליסהבעלאםזולת,העניץלפי,שבוטללאחרמחיחשו
.מרמהבכוונתפעלוהמבוטחאו

לפרמיהותוספתהפרמיותתשלום-4סעיף
מבלי,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנההפרמיות(א)

חובת.כךעלכלשהןהודעותלשלוחבת"חתהוהשהחברה
חלפרעונהשזמןהפרמהתשלוםעםנפסקתהפרמותתשלום
פרעונןשזמןפרמיותלגביפרט)המבוטחמותלפסלאחרונה

.(לכןקודםחל
-שבפיגורלסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהלסה,שלא(ב)

באותהבחברההנהוגבשיעור,ריבית-ממגוגפוזבלתיכחלק
.בפועללתשלומהועדהפיגורהיווצרמיוםמחושבתכשהיאעת

לבטלזנאיתהחברהתתה,במועדההפרמיהשולמהלא(ג)

"ההזק"להוראותבנפשותהפולשהפיעלהבשוחאת
.זהלעניין

ניתן.בפוליסהכמצויין,החברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת(ד)
לתשלוםלבנקקבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלם
כזהובמקרה(שיקיםשירות)החברהלחשבוןישירותפרמיות
,הפרמיהבסכוםבבנקהחברהחשבוןזיכויאתהחברהתראה

הביטוחסוכןבאמצעותפרמיותלשלםניתןכןכמו.כתשלומה
.בחברהלפקודת(ים)בשיקורקאךזאתאך.בפוליסההרשום

המפורטותהדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת(ה)
לא,מסוייםבמקום,הענייןלפי,פרעונהזמןלאחראו,לעיל

,כלשהםאחריםבמקריםגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרש

פרטיבדףכמפורטקבועהינוהפרמיהנקבעהלפיוהשיעור(ו)
זכאיתהחברהזאתלמרות.האחריםהפוליסהובתנאיהביטוח
שנים3-מהחלהביטוחותנאיהפרמיהחישובבסיסאתלשמת
בחינתכדיתוךהעברנסיוןעלובהסתמךהביטוחתחילתמיום

התחזיתלעומתבפועלהסיכון
לפי~

האקטואריס,הבס
כזהשינוי.הביטוחעלהמפקחלאישורובכפוףזושבתכנית ,

.למבוטחהחברההודעתלאחריוםשלושיםלתוקפוכנס
תשתנהזהנספחפי-עלהפרמיה,הביטוחפרטיבדףצוייןאם(ז)

.שםהמפורטיםבמועדים

חודשילפיצויזכאות-5סעיף
אםזהביטוחפןעל"מלאסיעודיצורךבעל-כיוגדרהמבוטח(א)

בביתוסיעודיבטיפולנמצאובעטיהכרוניתממחלהסובלהוא
המצבים6מתוך6לפחותלגביווקיימיםסיעודיבמוסדאו

:הבאים

עזרהללאולשתותלאכוליכולאינו(1)
עזרהללאולהתפשטלהתלבשיכולאונו(2)
עזרהללאולהתגלחלהתרחץיכולאינו(3)
לקום,לשבתוכולואינולמיטהאוגלגליםלכסאמרותק(4)

עזרהללאלשכבאו
כסדרןתרופיתלקחתיכולאינו(5)
פוגריועלשולטאינו(6)

אםזהביטוחפיעל-חלקיפיעודיצירךבעל-כיוגדרהמבוטח(ב)
בביתוסיעודיבטיפולנמצאובעטיהכרוניתממחלהסובלהוא
.הרלהמצבים8מתוך4או3לגביויקיימיםסיעודיבשפדאו

מ"בעלביטוחחברהצינורה1-אפי"1999/1ש905א



תנורהש
אםזהביטוחפיעל-מלאסיעודיצורךבעל-כיוגדרהמבוטח(ג)

מחלתמסוגאורגנישמקורההפיכה-ובלתיחמורהפגיעהנפגע
הוודעותואתאיבדושבעקבותיהסניליתדמנטיהאואלצהיימר
וההתמצאותהזכרוןכח,החלטותקבלתיכולת,העצמית

נזקלמנועכדאישיתועזרהמתמדתלהשגחהוזקוק,בפביבה

.לאחריםאולעצמו

n~vo6-wAn

n

הפךאםהפיצויסכיםלתשליםאחראיתתהיהלאהחברהאן)
מאחתעקיפהאוישירהנתיצאהסיעודיצורךלבעלהשכוסח
:הבאותהסיבות

קשורשאינואחרנפשיליקויאועצביםהתמוטטותיון

.אורגניתלהשתנות
אורדיואקטיביזיהוםאוגרעיניהיתוךאוגרעיניביקוע(2)

אוטרורפעולתאיצנאיתפעולהאומלחמתיתפעולה
קחנהאורנטגןקרינת,חבלניפיגועאיאיבהפעולת
.גרעיניתפסולת*גרעינייםתחליפים,מימנית

אועצמיתפגיעה(י3
.התאנחתנסיוי .רופאהוראותפיעלשלאבסמיםהמבוטחשימוש(4)

.כפשעהמוגדרתאלימהבפעילותהמבוטחהשתתפות(5)
(6)notuהמביטתלטיסתפרטכלשהוטייסבכליהמשסח

.ניסעיםלהובלתכשירותתעודתגעלאזרחיטייסבכלי
,ימית-תתבצלילההנובוטחשלפעילההשתתפות(7)

.בצייד*אבצניחה,בגלשואובדאיה
.הריוןשמירת8ן)
כלאוצורותיהכלעל)AIOS(נרכשחיסוניכשלתסמינת(8)

,זהמסוגמיקחאירגניזםי"עהנגרמתוהמהתסמינת
.יוריאציותמוטציותלרבות

עקיףבאופןאיישירבאופןביןמשלםממשלתיגורםאם(10)

שיקבלתשלימיםלמעםסיעוףבמוסדאשפתועליתאת
רנב*מסיעודאירועבהתקייםאו,הסיעודתוקפיעל

גבית*לקבלשניתן,ר19איתמיומנותמצחךבושהטיפול
.כלליחולים

מתאונתהנובעתפגיעהאוברכבwin~wירי-על1ןפגיעה1)
אוהמבוטח'וכאשבגינה,אחרתתאונהאודרבים
או)ורכיםלתאינותהפיציייםחוקפי-עללפיציישאיחו

יוי-עלהניתןפיצוימכחאו(במקימישיבואאחרחוק
.להחמהאימעבידיםחבותפוליסת

לתחימימחוץאחרתמיינהלכלהמגוטחנסיעתשלבמקרה(ב)
גערזהביטוחלפיפיצוייםלו*יגיעלא,ישראלמדינת
n(צורךתקופת

~
picחוטאים3עלהעילה.

גורםמכלאומהחברההמבוטחשיקבלהשי19יקאוהפיצויגן)

יעלהלא,הביטוחמאורעבנייהחוקמכחאואחרביטוחי
-בשהתפרסםהמדדלפילחודשח"4ש,שא.%סעלביחד
לי1ק,1998/12/15

~
.הסיעודחוקמנחהניבעיתלזכויזת

החירשיםהפיצויתשלים-7סעיף
לתשלוםזכאיזהיהלעילכאמורסיעודיצוררבעלמבוטח(א)ן

:הבאיםבשיעורים
התודשןמהפיצוי10054:מלאסיעודיצוררלבעל
החודשימהפיצוי5056:חלקיפיעודיצוררלבעל

כנקובהמתנהתקופתמתוםהחללתשלוםזכאייהיההמבוטח
הגשתמסועדאי,סיעודצורךבעלהיותומיוםבפוליסה

מביןלמוקדםועד,(מביניהםהמאוחרלפי)לחברההתביעה
:הבאיםהמועדים

,המבוטחמות(ו)

.סיעודיצורךבעללהיותהמבוטחפסקבוהיום(2)
אםבין,בפוליסההנקובה-המרביהפיצויתקופת-סיום(3)

.נפרדותבתקופותאםוביןברצף
זהnDo[בגיןפרמיהמתשלוםמשוחרריהיההפוליסהבעל(ב)

אחדבההתקופהכלובמשךההמתנהתקופתמתום

.הפוליסהפיעלפיצוימקבלבפוליסההמבוטחים

נוספתהמתנהבתקופתTlsיהיהלאלעילהאמורלמרות(ג

בעללהיותהתבוטחחדלבומהיום80-מפחותשחלפןבמקרה
.סיעודיצורךבעלשובהיותווביןסיעודיצורך

805נספח

הפוליסהביטול-8סעיף
פיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל(א)

עםלתוקפוייכ01הביטול.לחברהבכתבבהודעההפוליסה
.לחברההאנגורהההודעהמסירת

,(א)8סעיףאו(ן)4סעיףפיעל,הפוליסהבי0זלבעתאם(ב)

יישאר,ברציפותיותראוחודשים60במשךפרמיותשולמו
צורךללא'אבתיספתכמפורסנוספתלתקופהבתוקףהביטוח
.ואילךהביטולמיוםפרמיותבתשלום

VO
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המיטבקביעת-8_9 (
וק,אך,הפוליסהתנאי9י-עלהמגיעהפכיםאתתשלםהחברה(א

,בפוליסההרשוםלמוטב

תנאיפיעלבסכוםמשבהמזכההביטוחנזקרהאירעבטרם(ב)

החשנםהמוטבאתלשנותהפוליסהבעלחשאי,הפוליסה
להשנמסרהלאחרוקהחברהאתוחייבהשינוי.בפוליסה
נחשםוהוא,הפוליסהבעלבחתימת,כךעלבכתבהוראה

.בפוליסהידה-על
ותוסבלקבועזכאיהפוליסהבעליהיהלאמקרהבשום(ג)

לקביעהמוטבשלקביעהלשנותאי,חוזרתבלתיבקביעה

בכתנהסכמתהאתוכראשלכךיקבלאםאלא,חוזרתבלתי
.החברהשל

,בפוליפההרשוםלמוטבהמגיעהסכוםאתהחברהשילמה(ד)

בכתבהוראהפי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבהנרשםבטרם
ידי-עלהמאושרתצוואתופי-עלוביןהפוליסהבעלבחתימת

משוחררתהחברהתהא,לאחרתשלוםעלהמורה,המשפטבית

מיוכלעזבונו,הפילוסהבעלוכלפיאחדאותוכלפיחבותמכל
.במקומושיבוא

והשלימההתביקה-10סעיף
בכתבלהודיעב"ח,המוטבאן,המבוטחאו,הפוליסהבעל(א)

.לושנזועאחרימיד,סיעודיצורךבעלהמבוטחהייתעללחברה
וצריכה,הזכותלחברהתהיההתביעהלאישורקודםכתנאי
חשבונהעלהמבוטחאתלהעמיד,האפשרותלהלהינתן
אומתוכלעתבכל,ידהעלשיתמנורופאיםאןרופאלבדיקת
.הדעתעלהמתקבלפבירצורךבכךשתראה

למסור,הענייןלפי,המוטבאוהנזבוטחאוהפוליסהבעלעל(ב)

הכיידעאת,לכךשנדרשלאחר,סבירזמןתוךלחברה

אינםואם,חבותהלבירורלחברההדרושיםהנוספיםוהמסמכים
עליו,ברשותו

~

ITV1להשיגם,שיוכלככל,לחברה.
שלהראשיבששותהלהימסרחייביםל-הנהמסמכיםכל(ג)

,החברה

,זהסעיףלפייההוכחותהמסמכיםכלקבלתמיוםיום30תוך(ד)
.התביעהאודותהחלטתהאתלקבלחייבתהחברהתהיה

לההמגיעחובכל,הפוליפהבגיןתשלוםמכלתנכההחברה(ה)

.זופוליסהתנאןפי-על,המוטבאו,המבוטחאו,הפוליסהנזבעל -
[בנגועולשלםיש,התביעהאתסופיתהחברהשתאשרעד(ו)

אחרת,הפוליסהפי-עלמגיעשפרעונןהפרמיותגלאת

.הפרמיותתשלום-לאיהמתייחסותהחוקהוראותתחולנה

גילהוכחת-11סעיף

יוםלפיקבע)הכבוטחגול,השיבוטחשלגילולפינקבעתהפרמיה
הבאאולןשקדםזה,הביטוחתחילתלתאריךביותרהקרובהולדתו
.אחריו
לשביעות,תעודהידי-על.לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטחעל

.החברהשלרצונה
שלבמקרהאו,ונגהמלאהשאינהתשובהמתןשלשנקרה
יחולו,המבנסחשללידתילתאריךבקשרעובדותהעלמת
.הפוליסהשל3סעיףהוראות

הצמדה*תנא-12סעיף
המחיריםמזדמשמעו(-הנזזת-:להלן)-לצרכןהמחיריםמזד"(א)

המרכזיתהלשכהשקבעה(וירקותפירותכולל)לצרכן

,אחרממשלתימוסדכלידי-עליתפרסםאםאף,לסטטיפטיקה

אותםעלבנוישהואבין,במקומושיבואאחררשמימ71לרבות

מ71יבואאם.לאואםוביןהקייםהמושבנוישעליהםנתונים
ש"בעלביטוחהברהכלנורה12/:1999עפ9א(;



מנורהש
המרכזייתהלשכהתקבע,הקייםהמדדבמקוםאחר

.המוחלףהמוזלביןבינוהיחסאתלסטטיסטיקה
הביטוחסכוםהינוזהנספחפי-עלהראשוןהחודשןהפיצוי(ב)

,זהלנספחהמתייחסהפוליסהשלהביטיחפרטיבדףהנקוב

הנקובהיסודימהמוזמן,המזזעלייתלשיעורמוצמדכשהוא

התשלוםיוםלפנילאחרונהשפורסםהמזזועדבפוליסה
.בפועל

הואעודוכל,זהנספחפן.עלחודשיפיצוילקבלהמוטבהחל(ג)

:כדלקמןהחודשןהפיצוייחושב,פיצוילקבלזכאי
;לעיל(ב)ק-בסכמו:התביעהאושרהבוליוםעד(1)

פיעלחודשמדיהחודשןהפיצויישתנה:מכןלאחר(2)
לענייןהמתאימותוההיראותההשקעותתיקשלתיצאותיהן

."הביטוחתכנית"בזה
:כדלקמןתחושבלחברהשתשולםהפרמיה(ד)

הפרשןבתוספתתשולםלשלםהפוליסהבעלשעלהפרמיה
הכזדלביןבפוליסההנקובהבסיסיהמדדביןלמוזהצמדה
ביצועיום,זהלעניין.בפועלתשלוםכלביצועביוםהידוע

אובהמחאההנקובהמועך:אלהמביןהמאוחרהואהתשלים
שלבמקרה.החברהלמשחזיההמחאההגיעהשבוהמועד
יוםייתשב,החברהחשבוןלזכותבנקאיתהעברהפי-עלתשלום

מועד.בפועלהתשלוםביצועכיוםבבנקהחברהחשבוןזיכוי
ביום,התברהקביעתפיעלוהיהשיקיםבשירותהפרמיהגביית

.החודששלהאחרוניםהימים4-באובחידה15עד1בין

n ~vo13-התיישנות
שניםשלושהיאהפוליסהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת
.הביטוחמקרהקחתמיום

n ~po14-הביטשתקופת
כלששולמובתנאיהמבוטחשלחייוימילכלתינההביטוחתקיפת

יחולוהפרמיותתשלוםהפסקתלאחר.זהנספחפיעלהפרמיות
.(ב)8סעיףהוראות

לחברההודקות-15סעיף

המוטבאוהנובוטח,הפוליסהגעלשלוההצהחתההודעותכל
זרקאךלחגרהימסחהמסמניםוגלבנתבלחברהתוגשנה
שעליהאחרתכתובתאו,בפוליסהכמאום,הראשיבמשרדה

905נספח

כל.תודעואם)לזמןמזמןהפוליסהלבעלבנתבהחברהתודיע

הסכימההחברהאםוקלתוקפויכנסבתנאיהאובפוליסהשינוי
בתוספתאובפוליסהכךעלמתאיםתשוםוחשמניבנתבלכך

,לפוליסה

פוליסהאבק-16סעיף
ורקאךתעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקים,פוליסהעחכת
ידי-עלשיקבעבנוסחהודעההפוליסהבעלידי-עלשתימסרלאחר

,ממשלתייםואגרותמיסיםבתשלוםישאהפוליסהבעל.החברה

.חדשהפוליסהעריכתוהוצאות,כאלהיהיואם

ס

נוספיםתשלומים-17ןנ"
המיסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהמוטלותאוהפוליסהעלהחליםוהעירונייםהממשלתיים
שהחברההאחריםתשלומיםכלועלהביטוחסכומיעל,הפרמיות
בתאריךקיימיםהאלההמסיםאםבין,הפוליסהלסילשלםומחוייבת
זמןבכלאו,קיומהתקופתבמשךיוטלואםוביןהפיליסההוצאת
אתלחברהלשלםהפוליסהבעלחייבכן.לתשלוםעדאחר

ההיצאותאת,(הפוליסהודמיהפוליסהמהוצאתהנובעותההוצאות
תעודותיבערממנההעתקיתבעד,הפוליסהעלהתוספותבעד

.אחרות

כתובתשינוי-18סעיף
אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

כתובתואתשינהאודירתו
~

החברהיוצאת,חברהכךעלהודיעלא
האחרונההכתובתלפיהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידיאת

,לההודועה

השיפוטמקום-19סעיף

בסמכותורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות
.אביב-בתלהמוססךהמשפטבית

בללי-20סעיף

התנאיםלביןהפילי0השלהכללייםהתנאיםביןסתירהשלבמקרה
שארועלבהתאמהתמסוייםהנספחתנאןיחולו,מסוייםנססחשל

.הכללייםהתנאיםיחולוהפוליסהחלקי

מ"בעלביטוחחברהמנורה999/13ח9053א



תנייהש
906נספח

שגיפ61לפחותשולפואם)פרפיותתשלוםהפסקתלאחרי!כי0המשך-פנורהסישדית
שינויללאיישארהפיצויסכום-זהבמקרה'הביטוחהכיסוייסתיי0בוהגילמוצגבלוח

6-1סיעודית")משתנהפרמיהעםשדי*סביסוח

כניסהגילשנות0ה'כנגיל

88ס668פ26303640486ס2לום~המ668088ס03640466י26פ2
7728088919696ט3235384246515861687130555862
95ש353740434752578287733158596388748187
3739414448535883887532578084697683889395
33586165707884899595ץל38404245495459%69
414348505680867078345862%717985909595מ4
א41434548515861687179365963677380%9195
5257526773813880%687581879295ש424446
43444750535883887582376186697683889495
44454750545984697783386288707884899595
46484851558065707884396367717985909595
45474952566158718088%5458738088929598

464850535762877481874165697582889395
474851545863887582884285707783899495
484952555984897783894387717884909595
485052566065707885904488727985919695
495153576158728086914669748187929698

5052545862677481879248707582889395
5052555963%7682889347717783898485
5153568084697783899448717885909596
728086919595פ515457606570788590954
ט$74818792959ס52545862667280889195
53555983677481879295617682889395
5458%84887882aa93956284899495זן
54578085697784899595637985909595
Bol88919595א7985909595פ555761%7

(שנזם6לפחותשויפואם)פרפיותתשמםה09קתלאחריסוי)המשך-מנורהסישדית
ויגויללאישאר''הפיצוסכום-והבמקרההביטוחי'0ו'הכים'יסונביהגילמוצגבלוח

עה)קבפרמיהעםסישדיביטומ

"
(קביעהלפרמיה5סישדיהל!ממסלהמרהגילנאו0ה'כנל'גשנות(עה(קנלפרמוה5יעודית()ממסלולהמרהל'גאו)כניסהל'גנות

86מ768מ867ס404660668ההאלום$8ס6670$78ס$$$6ס4048ושלום
!5557808468727781869130788184889296
8707478838892317982858993ט1585982
158608367727579848994327982889094
80859095338083879195ט159628569737

%9196348184889195ד61636770747781
!162656871757883889396368185889298
'163'66897378798489943682858993

:18567707477808590953783869094
9095דצן17478818691963883ד16868:

116769727579828792953984889195
118870737880838893984885889298

11697174778184899441868993
707275788185909542889093י1 ,
798286919543879194ט170737

!1717476798387919544889195 ,
27274778084889296$4899298

'273757881858993488993

2173767882869094479094
9195ש879838790954ד274
75778083889195489295ו ,
275788184889296609398

217678818589936183
7679828890946295י2 ,
838791956395פ2778

!27880848892954$95 ,
37881848892966698
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