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פרטשהוניעדיףשחייםלביטוחהכללייםהתנאים
הגדרות*1ירעיף

המופיעההמשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
:להלןכמפורטלצידו

.מ"בעלביטוחתברהמנורה-החברה
ותוספתנספחוכלההצעהוכןזהביטוחחוזה-הפוליסה
.לההמצורפים

עםהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל
בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזההחברה
.הפוליסהכבעל

נקובשמוואשרהפוליסהלפיבוטחושחייוהאדם-המבוטח
.כמבוטחבפוליסה
בקרות,הביטוחלסכום,הפוליסהלתנאיבהתאם,הזכאי-המוטב
.הביטוחמקרה

נפרדבלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף
לרבות,הספציפיהביטוחופרטיהפוליסהמספרהכולל,ממנה
.הביטוחתקופת
בדףהנקוביםהביטוחתחילתבעתהביטוחדמי-בסיסיתפרמיה
.תביטוחפרטי

הפוליסהבעלשעלאתריםותשלומיםהביטוחדמי-הפרמיה
.הפוליסהתנאילפי,לחברהלשלם
.המבוטחמותבמקרהשישולםהסכום-הביטוחסכום

מהפרמיה%72בשיעורלחסכוןצבירהכוללת-הבסיסיתהתכנית
.מוותלמקרהביטוחיכיסויובנוסף
.בלבדלחסכוןמהפרמיה%100שלצבירה-נוסףמסנון
.לפוליסה"הצמדהוגנאי"בסעיףכמשמעו-המדד
הפוליסהביטולבמקרההפוליסהלבעלהמגיעהסכום-פדיוןערך

.7בסעיףהמפורטיםבתנאים
עזרותממנואשרמסוייםההשקעותסל-ההשקעותתיק

.זופוליסהפי-עללחישוביםבסיסהמהוותהתשואות
השקעותתיקברווחימשתתףחייםביטוחתכנית-ביטוחתכנית

חדשותביטוחתכניות)ביטוחעסקיעלהפיקוחבצושאושרה
.1981-א"התשמ(תכניותושינוי הביטוחעלהמפקח-המפקח

עסקיעלבפיקיחבחוקכמשמעותו
.1981-א"התשמ,ביטוח

,1981-א"התשמ,ביטוחעסקיעלהפיקותחוק-הפיקוחדיני כללרבות
.מכוחואו/וזהתוקפיעלוהוראהצו,אישור,תקנה

.1981-א"התשמהביטותחווהחוק-החוק
הקרנות,ההוןהשקעתדרכי)הביטוחעלהפיקוחתקנות-התקנות

שתחולנהכפי,1986-ו"התשמ(ביטוחחברותשלוההתחייבויות
.לעתמעת

החברהחבות-2סעיף
במועדלתוקפהנכנסת,הפוליסהפיעל,החברהשלחבותה(א)

אולם,הביטוחפרטיבדףבפוליסהכמצויין,הביטוחהתחלת
הנקובה,הראשונההפרמיהבמלואהששולמהבתנאיזאת

וכן,החברהידי-עלהמוצאת,הראשונההחיובבהודעת
שנעשתהשמיוםנוסףותנאיתשלומהבתאריוחישהמבוטח
הצהרתעלחתימתומיוםאותרפואיתהבדיקהלמבוטח
לכריתתהחברההסכימהשבוליוםועד/הענייןלפי,בריאות
במצבו,בבריאותושינויחללא,הפוליסהפי-עלהביטוחחוזה

.המבוטחשלבעיסוקואובמקצועו,הגופני מותנגרםאם,הביטוחסכוםמתשלוםפטורהתהיההחברה(ב)

אםלביןלהתאבדותנסיוןאו,התאבדותעקבהמבוטח
מיוםשנהתוו,(לאואםוגיןבדעתושפויהיההמבוטח
לאחרהפחיסהתידושמיוםאו,הביטוחחוזהכריתת

.הענייןלפיהכל,שבוטלה

בהתאם,הביטוחסכוםמתשלוםהחברהפטורהבומקרהבכל(ג)
שלהנקיהפדיוןערךאתהחברהתשלם,החוקלפיאולפוליסה
תשלומוועם,להלן(ע-ו(ב)7בסעיףכהגדרתוהפוליסה
.הפוליסהתתבטל

עובדותגילויאי-3סעיף
בכתבוההצהרותהידיעותיסודעלנעשההפוליסהפי-עלהביטוח
מימטעםאו,והמבוטחהפוליסהבעלידי-עללחברהשנמסרו

עיקריתנאימהווהנכונותן.לפוליסההמצורפות,הענייןלפי,מהם
אורח,בריאותולמצבהנוגעותעובדותאם.הביטוחשללקיומו
הוסתרו,המבוטחשלועיסוקומקצועו,לידתותארין,חייו

למועדעדאו,הביטוחחוזהכריתתלמועדעדהחברהמידיעת
שאיננהתשובהניתנהאםוכן,הענייןלפי,שבוטללאחרחידושו
לפני,מטעמהאוהחברהידי-עלשנשאלהלשאלהוכנהמלאה
ההוראותתחולנה,כאמורחידושואוהביטוחחוזהכריתת
:הבאות

מקרהאירעלאעודכל-היארשאית,לחברההדברנודעאן)
אוהפוליסהלבעלבהודעה,הביטוחחוזהאחלבטל,הביטוח
.למבוטח

הפוליסהבעלזכאי,זהסעיףמכחהפוליסהאתהחברהביטלה(ב)
צמוד,הביטולשלאחרהתקופהבעדששילםהפרמיותלהחזר
הפוליסהבעלפעלאםזולת,המבטחהוצאותבניכוי,למדד
.מרמהבכוונת

שמקרהאו/הביטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע(ג)
האמורפי-עלהביטוחחוזהשנתבטללפניאירעהביטוח
סכוםבתשלוםרקחייבתהחברהתהיה,לעיל(א)קטןבסעיף
הפרמיהשביןכיחסשהואיחסיבשיעור,מופחתביטוח

ידי-עלנקבעתשהיתההפרמיהלביןבפוליסהשנקבעה
.לאמיתןהאמורותהעובדותכללידיעתההובאואילוהחברה

,לעילזהבסעיףהאמורותלתרופותזכאיתתהיהלאהחברה(ד)
מחידושואוהביטוחחוזהמכריתתשניםשלוששחלפולאחר
המבוטחאוהפוליסהבעלאםזולת/הענייןלפי,שבוטללאחר
תשובהניתנהשעליההעובדהאםלמעט,מרמתבנוונתפעלו
מקרתשקרהלפנילהתקייםחדלהוכנהמלאההיתהשלא

עלאוהמבטחחבותעל,מקרחועלהשפיעהשלאאו,הביטוח
.היקפה

הפרמיותתשלום-4סעיף
מבלי,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנההפרמיות(א)

באחת,כךעלכלשהןהודעותלשלוחחייבתתהיהשהחברה
הפרמיותתשלוםחובת.ההברהתסכיםשלהןהתשלוםמדרכי עםנפסקת

אתלפתורכדיבכךאיןאולם,הביטוחמקרהקרות
קרותלפניחלופרעונןשזמןפרמיותמתשלוםהפוליסהבעל

.הביטוחמקרה

פרטיבדףלאמורבהתאם,למדדצמודהתהיההפרמיה(י
.הביטות

פרמיה"ובין"הבסיסיתלתכניתפרמיה"ביןתחולקהפרמיה(ג)
הפרמיה.5בסעיףהמפורטיםהכלליםלפי"נוסףלחסכון
.המללתמהפרמיהוי%עלתעלהלאהבסיסיתלתכנית

-שבפיגורלסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשילמהלא(ד)
באותהבחברההנהוגבשיעור,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלק

(מיוחדתריבית)28אסעיףי"עפהמותרמהשיעוריותרולאעת

לתשלומהועדהפיגורהיווצרמיוםמחושבתכשהיא,בחוק
.בפועל

החברהתהיה,במועדהממנהחלקאוהפרמיהשולמהלא(ה)
להוראותבכפיפותהפוליסהפיעלהביטוחאתלבטלזכאית
.זהלענייןהחוק

52דעד/8"000
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.בפוליסהכמצויין,החברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת(ו)
לתשלוםלבנקקבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלםניתן

כזהובמקרה(שיקיםלשירותהחברהלחשבוןישירותפרמיות
,הפרמיהבסכוםבבנקהחברהחשבוןזיכויאתהחברהתראה

.כתשלומה
המפורטותהדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת(ז)

לא,מסוייםבמקום,הענייןלפי,פרעונהזמןלאתראו,לעיל
.כלשהםאחריםבמקריםגסכךלנהוגכהסכמתהתתפרש

המצטברהחסכוןוחישובהפרמיהחלוקת-5סעיף
פרמיהביןחודשמדיתחולקזהנספחפיעללביטוחהפרמיה(א)

בדףהאמורפיעלנוסףלחסכוןפרמיהוביןהבסיסיתלתכנית
:הבאותהאפשרויותאחתלפי,הביטוחפרטי

מתוךהנקובהשיעור,נוסףלחסכוןקבועההקצאהישאם-
פרמיהיהיההפרמיהושארנוסףלחסכוןפרמיהיהיההפרמיה
.הבסיסיתלתכנית

תחושבהפרמיהחלוקת,מסוייםביטוחסכוםהתבקשאם-
6סעיףפיעלהמבוטחבמותשישולםשהסכוםכדיתודשמדי (

הביטוחלסכוםשווהיהיה(הכוללהתסכוןיתרתלרבות
המבוקש

ביטוחסכוםאונוסףלחסכוןקבועההקצאהבהעדר-
.הבסיסיתלתכניתתופנההפרמיהכל,מינימלי הפוליסהבעל(ב)

עתבכלהפרמיההקצאתאופןאתלשנותרשאי ע
מהשינויכתוצאהאםואולם,לחברהבכתבהודעהי" ,המבוטתמותלמקרההביטוחסכוםיגדלהמבוקש

השינוי מצבעלהצהרהתקבלשהחברהלאחררקלתוקפוייכנס

מצבאודותשיידרשאחרמידעכלאו/והמבוטחשלבריאותו
,כאמוראישורלקבלתעד.בכתבהשינויאתותאשר,בריאותו

.הפרמיותחלוקתבאופןשינוייחוללא
לפרמיותבנוסףפעמית-חדפרמיתלשלםרשאיהפוליסהבעל(ג)

כזאתפרמיהוכל,הפוליסהפיעללשלםשעליוהחודשיות
.נוסףלחסכוןכפרמיהתיחשב

מהפרמיה%72שלהצבירההינההבסיסיהחסכוןיתרתיוק
ההשקעותתוצאותפיעלמשוערכתכשהיאהבסיסיתלתכנית
.15בסעיףלאמורובהתאם

מהפרמיה%100שלהצבירההינההנוסףהחסכוןיתרת(ה)
ההשקעותתוצאותפיעלמשוערכתכשהיאנוסףלחסכון
.15בסעיףלאמורובהתאם

יתרתועודהבסיסיהחסכוןיתרתהינההכוללהתסכוןיתרת(ו)
.הנוסףהחסכון

"pהאמורהשיערוךלעניין(ן)
~

s(ד)ביןששולמהפרמיה,(ה)-ו
ואילו,לחודש1"בשולמהכאילותחושבלחודש15-ל1-ה

שולמהכאילותחושבואילדבחודש16-מהששקמהפרמיה
.העוקבלחודש1-ב
מוותבמקרההביטוחסכום-6סעיף
,להלן11לסעיףובהתאם,בתוקףהביטוחבהיותהמבוטחבמות
:כדלקמןשיחושבהביטוחסכוםאתלמוטבהחברהתשלם

הביטוחפרטישבדף"ביטוחסכומי"בטבלתהנקובהסכום(1)
החודשיתבפרמיהמוכפל,מותוביוםשהמבוטחגילוליד

שולמובוהאחרוןבחודשבפועלששולמההבסיסיתלתכנית
ועודן100-בומחולק,פרמיות

המבוטחמותכיוסהכוללהחסכוןיתרת(2)
הפוליסהמבעללההמגיעחובכלשמתקבלמסכוםתנכההחברה

עלאחרבאופןוהןהפוליסהתנאיפיעלהןהמוטבאוהמבוטחאו
.דיןכלפי

הפוליסהופדיוןביטול-7סעיף
פיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל(א)

עםלתוקפוייכנסהביטול.לחברהבכתבבהודעההפוליסה
פי-עלהביטוחבוטל.לחברההאמורהההודעהמסירת

להוראותבהתאםאוזהסעיףלהוראותבהתאםהפוליסה
,החברהידיעלאוהפוליסהבעלידיעלבין,לעיל(ה)4סעיף

מותובמקרה,(א)6ק"ספיעלביטוחלסכוםהזכותתבוטל
.פדיוןערךקייםאסבלבדהפדיוןערךישולםהמבוטח

24בעדלפחות,חודשמדיבמלואןהפרמיותשולמואם(ב)
לפדיון,דרישתולפי,זכאיהפוליסהבעליהיה,חודשים
מתוךלהלןשיפורטלשיעורהשווהיהאהפדיוןערך.הפוליסה

.הנוסףהחסכוןמיתרת%100ועוד,הבסיסיהחסכוןיתרת

מתוךשיעורמתוךשיעורשבגינםחודשים'מס
.הכוללהחסכוןבסיסיתסכון

%0.60%4.74

%0.65%6.77

%0.70%8.80
%0.75%0.84
%0.80%2.87
%0.85%4.90
%0.90%6.93
%0.95%8.96

%0.100%0.100

%8.100%5.100

01ג.%6.101%0

%4.102%5.101
%2.103%0.102
%0.104%5.102
%8.104%0.103
%6.105%5.103
%4.106%0.%1

%2.107%5.104
%0.108%1.105

מהפרמיה%71מהווההבסיסיתלתכניתהפרמיהכאשר.
הביטותתקופתכלבמשךהכוללת

ערךאזי,חודשים24-מפחותבמשךהפרמיותשולמואם
.בלבדהנוסףהחסכוןמיתרת%100-להשווהיהאהפדיון

אולמבוטחאוהפוליסהלבעלהחברהתשלםמקרהבכל(ג)
הפדיוןערךשהואהפוליסהשלהנקיהפדיוןערךאתלמוטב

חובכלהפוליסהפדיוןאומוותמקרהבגיןתשלוםכלבניכוי
פיעלהןהמוטבאוהמבוטחאוהפוליסהמבעללההמגיע
.דיןכלפיעלאחרבאופןוהןהפוליסהתנאי הפוליסה,הפרמיההקטנתעללחברההפוליסהבעלהודיעאם(ד)

סעיףוכללי,המוקטנתלפרמיהבהתאםבתוקףלהיותתמשיך
.המוקטנתלפרמיההמקוריתהפרמיהביןההפרשעליחולוזה

הפוליסהחידוש-8סעיף
בעלרשאי,שולםלאהפדיוןשערךובתנאי,הפוליסהבוטלהאם

יהיהזהסעיףפיעלהפוליסהחידוש.חידושהאתלבקשהפוליסה
,דעתהשיקולפי-על,החברהידי-עלשייקבעולתנאיםבהתאם
ותנאיבמלואוישולםהחידושבגיןשהחובובתנאי,החידושבמועד
.זהתשלוםבמועדחיעודנושהמבוטחנוסף

הלוואות-9סעיף
בעלרשאי,פדיוןערךלהוקייםבוטלהלאהפוליסהאם(א)

%90עלעולהשאינובסכוםהלוואהמהחברהלבקשהפוליסה
.הפדיוןמערך

ייקבעואשרהריביתשיעוריולפיהתנאיםלפיתינתןההלוואה(ב)
שהחברהבתנאיוזאת,ההלוואהמתןביוםהחברהידיעל

.הפוליסהלבעלההלוואהמתןאישרה
מסכוםתקוזז,כלשהימסיבה,הפוליסהביטולשלבמקרה(ג)

.מוקדמתהודעהמתןללאההלוואהיתרתהפדיון

פרמישולמו
35-24
47-36
59-48
71-60

83-72

95-84

107-96

119-108
191-120
203-192

215-204

227-216

239-228

251-240

263-252

275-264
287-276

299-288
ויותר300
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הפוליסהושעבודהמוטבקביעת-20סעיף
אך,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(א)

.בפוליסההרשוםלמוטבורק
תנאיפיעלבסכוםמוטבהמזכההביטוחמקרהאירעבטרם(3כ

הרשוםהמוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסה
להשנמסרהלאחררקהחברהאתיחייבהשינוי.בפוליסה
נרשםוהוא,הפוליסהבעלבחתימת,נךעלבכתבהוראה

.בפוליסהידה-על
מוטבלקבועזכאיהפוליסהבעליהיהלאמקרהבשוםגן)

לקביעהמוטבשלקביעהלשנותאו,חוזרתבלתיבקביעה
בכתבהסכמתהאתמראשלכךיקבלאםאלא,חוזרתבלתי .החברהשל

,בפוליסההרשוםלמוטבהמגיעהסכוםאתהחברהשילמה(ד)
בכתבהוראהפי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבהנרשםבטרם

ידי-עלהמאושרתצוואתופי-עלוביןהפוליסהבעלבחתימת
משוחררתהחברהתהא,לאחרתשלוםעלהמורה,המשפטבית
מיוכלעזבונו,הפוליסהבעלוכלפיאחדאותוכלפיחבותמכל

.במקומושיבוא
בעליהיה,בחייםעודושהמבוטחובתנאי,בתוקףהפוליסהאם(ה)

אתיחייבלאזחשעבוד.הפוליסהאתלשעבדרשאיהפוליסה
דברעלבכתבהודעההחברהקיבלהאםאלא,החברה
,המוטבשלזכויותיהם.הפוליסהבעלידי-עלהתומה,השעבוד

.האמורלשעבודכפופותיהיווהמבוטחהפיליסהבעל

ותשלומההתביעה-11סעיף
כךעללהודיעהמוטבאוהפוליסהבעלחייב,המבוטחבמות(א)

.לונודעשהדברלאחרמידלחברהבכתב
המפורטיםהסכומיםאתלמוטבהחברהתשלםהמבוטחבמות(ב)

.לעיל6בסעיף
כאמורהביטוחמקרהבעקבות,הפוליסהפי-עללתשלוםתביעה(ג)

יהיהשניתן,תביעהטופסגביעלבכתבלחברהתימסר,לעיל
המסמכיםכלאליוויצורפודרישהפי-עלמהחברהלקבלו

.סבירבאופןבוהמבוקשים
תוךלחברהלמסור,הענייןלפי,המוטבעלאוהפוליסהבעלעל(ד)

הנוספיםוהמסמכיםהמידעאת,לכךשנדרשלאחר,סבירזמן
עליו,ברשותואינםואם,חבותהלבירורלתברההדרושים

.להשיגם,שיוכלככל,לחברהלעזור
התחייבותמכלהחברהתשוחרר,התביעהתשלוםידי-על(ה)

שבגינוהפוליסהשלחלקמאותואו,מהפוליסההנובעת
.התביעהשולמה

מותבמקרההפוליסהפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהתברה(ו)
והמסמכיםהמידעלהשנמסרומהיוםיום30תוך,המבוטח
.לעיל('ז)קטןוסעיף(ג)קטןבסעיףכאמור

לההמגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמכלתנכההחברה(ז)
תגאיפי-עלהן,המוטבאו,המבוטחאו,הפוליסהמבעל

.דיןפיעלאחרבאופןוהןזופוליסה

גילהוכחת-12סעיף
יוםלפינקבעהמבוטחגיל.המבוטחשלגילולפינקבעתהפרמיה
אולושקדםזה,הביטוחתחילתלתאריךביותרהקרובהולדתו
.אחריוהבא
לשביעות,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטחעל

.החברהשלרצונה

שלבמקרהאו,וננהמלאהשאינתתשוסהבנתןשלבמקרה
הוראותיחולו,המבוטחשללידתולתאגידבקשרעובדותהעלמת
.הפוליסהשל3סעיף
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הצמדהתנאי-13סעיף
מדדמשמעו("המדד":ולחלן"לצרכןהמחיריםמדד"(א)

הלשכהשקבעה(וירקותפירותכולל)לצרכןהמחירים
מוסדכלידי-עליתפרסםאםאף,לסטטיסטיקההמרכזית

בין,במקומושיבואאתררשמימדדלרבות,אחרממשלתי שהוא
וביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםאותםעלבנוי יבואאן.לאואם

תקבע,הקייםהמדדבמקוםאתרמדד
המדדלביןביטהיחסאתלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה
המוחלף

ביןלמדדהצמדההפרשייתווספוהביטותפרטיבדףלפרמיה(ב)
ביצועביוםהידועהמדדלביןבפוליסההנקובהבסיסיהמדד

בנקאיתהעברהפי-עלתשלוםשלבמקרה.בפועלתשלוםכל
ניכוייוםייחשב,קבעהוראתשלאו,החברהחשבוןלזכות
.בפועלהתשלוםביצועכיוםבבנקהחברהחשבון

יתווספו,הביטוחפרטיבדףבשקליםנקובהביטוחסכוםאם(ג)
הנקובהבסיסיהמדדביןלמדדהצמדההפרשיהביטוחלסכום

.(א)5סעיףפיעלהחישובביוםהידועהמדדלביןבפוליסה

ודיווחחשבונותניהולהשקעות-14סעיף
תבוצענה("ההשקעות":להלן)ההשקעותבתיק"ההשקעות"(א)

וייערכוהחברההשקעותמיתרבנפרדינוהלו,לתקנותבהתאם
.נפרדיםחשבונותלגביהן

,הבלעדידעתהשיקוללפיהחברהידי-עלייעשוההשקעות(ב)
בתשואותהתחשבותתוךמקצועיותמידהאמותפי-על

שלעניינםפניעלשיקולוכלענייןכללהעדיףומבליובסיכונים
בשקידה,לבבתוםוזאתהתכניתבמסגרתהמבוטחיםכלל

,ההשקעותעללהחליטבבואה.נאותהובזהירותסבירה
:אלהאתהשארביןהחברהתשקול

לתשואותלבבשים,סוגמאותוחילופיתהשקעהאפשרות(1)
.ביניהםוליחסהצפוייםולסיכונים

ההשקעהכדאיותגם-ערךבניירותהיאההשקעהכאשר(2)
כלכליותמידהבאמותכשהיאהערך-ניירלאיכותבהתאם
אתגם-חובבאגרותהיאההשקעהוכאשר,מקובלות
לפילהתחייבותמספקתבטוחתהיאואםהבטוחהאיכות
.החובאגרת

עסקיעלהדיווחתקנותפיעלתודעותלמבוטחתשלחהחברה(ג)
.לעתמעתשישתנוכפי(ביטוחבחוזיתנאים)ביטוח

החסכוןיתרתשיערוך-15סעיף
חשבוןהחברהתערוך,האחרוןהעסקיםביום,לחודשאחת(א)

:להלן)מההשקעותהנובע(שליליאוחיובי)הרווחשלמצטבר

.("החודשיהחשבון" החשבון(ע
בתכניתהמצויינותלנוסחאותבהתאםייערךהחודשי ונוסחאותהוראותתמצית.הביטוח

לעניין,"הביטוחתכנית" :כדלקמןהינה,זה

אתחודשמדיהתברהתקבעהתודשיהחשבוןבמסגרת(1)
סעיףפי-עלהקובעליוםההשקעותשלהמשוערךהשווי
השווי":להלן)החשבוןנעשהלגביובחודש,(א)קטן

.("התודשיהמשוערך
בשיעורחודשייםניהולדמיההשקעותמתוךתגבההחברה(2)

.החודשיהמשוערךמהשווי%20/1של

החברהידי-עליקבעהחודשיהחשבוןעריכתבמסגרת(3)
יחושבאשר,ההשקעותשלהחודשיתהתשואהשיעור

בתכניתוהמופיעותשלהןהרלבנטיותהנוסחאותפי-על
בחודשRmשתסומן,"החודשיתהתשואה":ולהלןהביטוח
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:שדיר

.השוטףהחודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשווי=4
תביעותבגיןשהשתחררהמצולמרתביטוחעתודת=8

.החודשבמשךששולמו
.הקודםהחודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשווי=0
.החודשבמשךההשקעותבתיקשהושקעוסכומים=0
.4-מ%6.0של12-ההחלק-ניהולדמי=ש

שניתנוהלוואותכוללותהשקעות,ספקהסרלמען
לאותוהשייכיםומזומנים,הפוליסותפדיוןערךבמסגרת

.השקעותתיק
Rm=(0-8+4-ם-ש)אזי (0+ם-2/8)

שלאבסכום,הניהוללדמיתוספתלגבותרשאיתהחברה(נ4
,ההשקעותתיקשלהראליתמהתשואה%15עליעלה
,("התוספת"להלן)לעילהקבועיםהניהולדמיניכוילאחר

:להלןלאומרבכפוףותיגבהשתחושב

בערכיםשנתיבסיסעלשנהמידתחושבהתוספת(א)
-"שנה"זהלעניין,שלילייםאוחיובייםראליים
שלבדצמבר31עדפלוניתשנהשלבינואר1-מתפוקה
,שנהאותה

כלבחישובואולם,חיוביתתוספתרקיגבההמבטחנוס
בשניםשנצברהשליליתתוספתתנוכהחיוביתתוספת
,קודמות

סיוםהשנתאולביטוחההצטרפותבשנת,האמוראףעל(ג)
אוההצטרפותממועדהתוספתחישוביערך,תפוליסה

.הענייןלפי,הסיוםלמועדעד
העליהשעורבניכויתחושבראליתתשואה,זהסעיףלעניין

תחילתמיוםהידועיםהשעוריםלפיהמדדשלהירידהאו
.החישובנעשהשלגביההתקופהתוםליוםועדהתקופה

.להלןכמפורטלפוליסהתיוחס,,התשואהיתרת
פיעלתשוערכנההנוסףהתסכוןויתרתהבסיסיהחסכוןיתרת(ג)

דמיניכוילאתרהראליתמהתשואה%85דהיינו,נטוהתשואה
.זהבסעיףלאמורבכפוף,הקבועיםהניהול

לחברההודעות-16סעיף
המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצתרותההודעותכל

לחברהורקאךימסרוהמסמכיםוכלבכתבלחברהתוגשנה

החברהמסניפיבאחדאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדה

לבעלבכתבהחברהתודיעשעליהאחרתבכתובתאו,הארץברחבי בל.(תודיעאם)לזמןמזמןהפוליסה
בתנאיהאובפוליסהשינוי המנימההחברהאםרקלתוקפויכנס
רישוםורשמהבכתבלכו

.לפוליסהבתוספתאובפוליסהכךעלמתאים

פוליסהאבדן-17סעיף
אךתעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת
הפוליסהבעל.הפוליסהבעלידי-עלהודעהשתימסרלאחרורק
והוצאות,כאלהיהיואס,ממשלתייםואגרותמיסיםבתשלוםישא

.חדשהפוליסהעריכת

נוספיםתשלומים-18סעיף
המיסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהמוטלותאוהפוליסהעלהחליםוהעירונייםהממשלוניים
שהחברההאחריםתשלומיםכלועלהביטוחסכומיעל,הפרמיות
קיימיםהאלההמסיםאםבין,הפוליסהלפילשלםמחוייבת
תקופתבמשךעליויוטלואםוביןהפוליסההוצאתבתאריך
.לתשלוםעדאחרזמןבכלאו,קיומה

התיישנות-19סעיף
שניםשלושהיאהפוליסהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת
.הביטוחמקרהקרותמיום

כתובתשינוי-20סעיף
אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

החברהיוצאת,חברהכךעלהודיעולאכתובתואתשינהאודירתו
הידועההאחרונההכתובתלפיהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידי .לה

השיפוטמקום-21סעיף
בסמכותורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות

.אביב.בתלהמוסמךהמשפטבית

כללי-22סעיף
לביןהפוליסהשלהכללייםתתנאיםביןסתירהשלבמקרה
בהתאמההמסוייםהנספהתנאייחולו,מסוייםנספחשלהתנאים

.הכללייםהתנאיםיחולוהפוליסהחלקישארועל
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