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"סיעודית"לביטוחהבלליםהתנאים

הנדחת-1סעיף

המופיעההמשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
:להלןכמפורטלצידו

.מ"בעלביטוחחברהמנורה-החברה
.לההמצורפיםנפפחוכלההצעהוכןזהביטוחחוזה-הפוליסה

עםהשיתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל
בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהא,נשביטוחבחוזההחברה

.הפוליסהכבעל
נקובשמוואשרהפולשהלפיבוטחושחייוהאדם-השיבוטח
.כמבוטחבפוליסה
תשלומיםלקבל,הפוליסהלתנאיבהתאם,הזכאי-המוטב

.מהחברה
נפושגלתיחלקוהמהווהלפוליסההתצורףדף-הביטוחפרטידף

לרבות,הספציפיהביטוחופרטיהפוליסהמספרהכולל,מסנה
.הביטוחתקופת
.הביטוחפרטיבדףהנקוביםהראשוניםהביטוחדמי-בסיסיתפרמיה

לשלםהפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמי-הפרמיה
.בפוליסההאמורהתוספתכללרבות,הפוליסהתנאילפי,לחברה

דף-ב-הביטוחסכום-כהנקובהסכום-הבסיסיהחודשיהפיצוי
.-הביטוחפרטי

למ71מוצמדכשהוא,הבסיסיהחופשיהפיצו-~wxinnהפיצוי
.בפוליסה-הצמדהתנאן-סעיףהוראותפי-על

.לפוליסה-הצמדהתנאי-בסעיףכמשמעו-המדד
נגזרות,ממנאשרמסוייםההשקעותסל-ההשקעותתיק

.זופוליסהפי-עלהזכויותלחישובבסיסהמהוותהתשואות
השקעותתיקברווחימשתתףחייםביטוחתכנית-ביטוחתכנית

ושינויחדשותביטוחתכניות)ביטוחעסקיעלהפיקוחבצושאושרה
.1981-א-התשמ(תכניות
עסקיעלבפיקוחבחוקכמשמעותןהביטוחעלתמפקח-המפקח

.1981-א-התשמ,ביטוח
,1981-א-התשמ,ביטוחעסקיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני

.מכוחותאוזהחוק,פעלוהוראהצו.אישור,תקנהכללרבות
,הפוליסהעלהחל,1981-א-התשמהביטוחחוזהחוק-הפוק

.ולהוראותיהלתנאיהבכפיפות

.1986-ו-התשמהסיעודביטוחחוק-הסיעודחוק

החברהחבות-2סעיף
במועדלתוקפהנכנסת,הפוליסה9יעל,החברהשלחבותה(א)

וכתנאיזאתאולם,בפוליסהכמצויין,הביטוחהתחלת
בהודעתהנקובה,הראשונההפרמיהבמלואהששולמה

חישהנובוסחוכן,החברהידי-עלהמוצאת.הראשונההחיוב
למבוטחשנעשתהשמיוםנוסףותנאיתשלומהבתאחך
*לפ,בריאותהצהרתעלחתימתומיוםאוהרפואיתהבחקה
הביטוחתוזהלכריתתהחברההסכימהבוליוםועד,הענייו

,*המפנבמצגו,בבריאותו*שינוחללא,הפוליסה9י-על
.המבוטחשלבעיסוקו*אבמקצועו

בהתאםהחודשןהפיצויוכתשלוםהחברהפטורהבומקרהבכל(ב)
פי-עלכלשהותשלוםהחברהתשלםלא,החוקלפיאולפוליסה
.זהביטוח

עובדותגילויאי-3סעיף
בכתבוההצהרותהידיעותיסודעלנעשההפוליסהפי-עלהביטוח
,מהםמןמטעםאו,והמבו0חהפוליסהבעלידי-עללחברהשנמסרו

לקיומועיקריתנאימהווהנכונותן.לפוליסההמצורפות,הענקלפי
,חייואורח,בריאותולמצבהנוגעותעובטתאם.הביטוחשל

מידיעתהוסתח,המבוטחשלועיסוקומקצועו,לידתותאחך
חידושולמועדעדאו,הביטוחחתהכריתתלמועדעדהחברה
מלאהשאיננהתשובהניתנהאםוכן.הענייולפי,שבוטללאחר
כריתתלפני,מטעמהאוהחברהידי-עלשנשאלהלשאלהוכנה
:הבאותההוראותתחולנה,כאמורחיפשואוהביטוחחוזה

מקרהאיוצגלאעוד3ל-היארשאית,לחגרההדברנודע(א)
אוהפוליסהלבעלבהודעה,nluanחחהאתלבטל,הביטוח
.למבוטח

שמקרהאו,הביטוחנוקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע(ב)
האמורפי-עלהביטוחחוזהשנתבטללצניאירעהביטוח
בתשלוםוקחייבתהחברהתהיה,לעיל(ח)קמובסעיף

*שביכיחסשמאיחסיבשיעור,מופחתחודשיפיצוי
הפרמיה

ידי-עלנקבעתשהיתההפרמיהלביןב19ליסהשנקגעה
.לאמיתןהאמוחתהעובדותבלליריעתההובאו91לוהחגרה

,לעילזהבסעיףהאשחתלתרופותזכאיתתהיהלאהחברה(ג)
אוהביטנהחוזהמכריתתשניםשלוששחלפולאחר

העניילפי,שבוטללאחר*ממיחש
*

הפוליסהבעלאםזולנו,

.מרמהבכוונתפעלוהמבוטחאו

לפרמיהותוספתהפרמיותתשלום-4סעיף
מבלן,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנההפרמיות(א)

חובת.כךעלכלשהןהודעותלשלוחחייבתתהיהשהחברה
הפרמיהתשלוםעםנפסקתהפרמיותתשלום

nI

rwחלפרעונה
פרעונןשזמןפרמיותלגביפרט)המבוטחמותלפנילאחרונה

.(לכןקודםחל
-שבפיגורלסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשנלבהלא(ב)

באותהבחברההנהוגבשיעור,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלק
.בפועללתשלומהועדהסיגורהווצרמיוםוהחושבתכשהיאעת

לבטלונאיתהחברהתהיה,במועדההפרמיהואולמהלא(ג)

"החוק"להוראותבכפיפותהפוליסהפיעלהביטוחאת
.זהלעניין

ניתן.בפוליסהכמצייין,החברהבמשררילשלםישהפרמיותאת(ד)

לתשלוםלבנקקבעהוראתדי'-עלגםהפרמיותאתלשלם
כזהובמקרה(שיקיםשירות)החברהלחשבוןישירותפרמיות
,הפרמיהבסכוםבבנקהחברהחשבוןזיכויאתהחברהתראה

הביטוחסוכןבאמצעותפרמיותלשלםניתןכןכמו.כתשלומה
.בחברהלפקודת(ים)בשיקווקאךזאתאך,בפוליסההרשום

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

.כלשהםם,אחרבמקריםגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרש
פרטיבדףכמפורטקבועהינןהפרמיהנקבעהלפיוהשיעור(ו)

זכאיתהחברתזאתלמרות.האחריםהפוליסהובתנאיהביטוח
שנים3-מההלהביטוחותנאיהפרמיהחישובבסיסאתלשנות
בחינתכדיתוךהעבר,נסיועלובהסתמךהביטוחתחילתמיום

האק0ואריהבסיסולפיהתחזיתלעומתבפועלהסיכון
כזהשינוי.הבמוחעלהמפקחלאישורובכפוףזושבתכנית

,למבוטחהחברההודעתלאחריוםשלושיםלתוקפויכנס

תשתנהזהנספחפי-עלהפרמיה,הביטוחפרטיבדףצוייןאם(ז)
.שםהכפורטיםבמועדים

מודשילפיצויזנאות-5סעיף
אםזהביטוחפיעל-מלאסיעודיצורךבעל-כיוגדרהמבוטח(א)

בביתוסיעודובטיפולנמצאובעטיוכרונירפואיממצבסובלהוא
המצבים6מתוך5לפחותלגביווקיימיםסיעודיבמוסדאו

:הבאים

עזרהללאולשתותלאכוליכולאינו(1)
עזרהללאולהתפשטלהתלבשיכול,אינ(2)
עזרהללאולהתגלחלהתרחץיכולאינו(3)
למיטהאוגלגליםלכסאמרותק(4)
עזרהללאלשכבאולקום,לשבתיכול,אינ(5)

סוגריועלשולםאינו(6)
אםזהביטוחפיעל-חלקיסיעודיצורךבעל-כיוגדרהמבשח(ב)

בביתוסיעודיבטיפולנמצאובעטיהכרוניתממחלהסובלהוא
.ל-הנהמצבים6מתוך4או3לגביווקיימיםסיעודיבמוסדאו
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אםזהביטוחפיעל-מלאסיעודיצורךבעל-כיוגדרהמבוטח(ג

מחלתממוגאורגנישמקורההפיכה-יבלתיהמורהפגיעהנפגע
מודעותואתאיבדושבעקבותיהסניליתדמנטיהאואלצהיימר
וההתמצאותהזכרוןכח,החלטותקבלתיכולת,העצמית
נזקלמנועכדיאישיתועזרהמתמדתלהשגחהוזקוק,בסביבה
.לאחריםאולעצמו

חריגים-6ועיף
הפךאםהפיצויסנטלתשלוםאחראיתתהיהלאהחברה(א

מאחתעקיפהאוישירהכתוצאהסיעודיצורךלבעלהמבוטח
:הבאותהסיבות

התמוטס(ו)
~

קשור*שאינאחרנפשיליקויאועצביםת
.אורגניתלהשתנות

אורדיואקטיביזיהוםאוגרעיניהיתוךאוגרעיניביקוע(2)
אוטרורסע1לתאןצבאיתפעולהאומלחמתיתמעולה
קוינהאוIaunקרינת,חבלניפיגועאואיבהמעולת
.גרעיניתופסולתגרעינייםתחליפים,מימנית

.התאבחתנסיוןאועצמיתפגיעה(3)
.רופאהוראותפיעלשלאבסמיםהמבוטחשימושו4ן

.כפשעהמוגדרתאלימהגפעילותהמבוטחהשתתפות(5)
(6)no~oהמבוטחלטיסתפרטכלשהוטייסבנליהמבוטח

.נ01עי0להובלתכשירותתעודתבעלאזרחיטייסבכלי
,ימית-תתבצלילההמבוטחשלפעילההשתתפותן1ן

.בציידאובצניחה,בגלשןאובדאיה
.הריוןשמירת(ו8
כלאוn~fiillYכלעל)AIDSiנרגשחיסוניכשלתסמונתן9ן

,זהמסוגרגגיזם~מיקחאי"עהנגרמתדומהתסמונת

.ויריאציותמוטציותלרבות
a

~lloI
עקיףבאופןאוישירבאופןביןמשלםמנושלתיגורם

סיעודיבמוסדאשפוזועלותאת

~

uunשיקבלתשלומים

מורנבסיעודיאירועבהתקייםאן,הסיעודחוקפיעל
בביתלקבלושניתן,רפואיתמיוממתמצריךבושהטיפול

.כלליחולים
מתאונתהנובעתמגיעהאוברכבשידוושיני-עלפגיעה(11)

אוהמבוטחזכאינה'שבג,אחרתתאונהאודרכים
או)דרכיםלתאונותהפיצוייםחוקפי-עללפיצוישאיריו
יזי-עלהניתןפיצוימנחאו(במקומושיבואאחרחוק

.להדומהאומעבידיםחבותפוליסת
לתחומימחוץאחרתנזדינהלכלהמבוטחנסיעתשלבמקרה(ןב

בעדזהביטוחלפיפיצוייםלויגיעולא,שראל'מדינת
.חודשים6עלהעולהסיעודיצורךתקשת

גירםמכלאומהחברהnol]naשיקבלהשיפויקאוהפיצוי(וג
יעלהלא,הביטוחמאורעבגיןהחוקמנהאןאחרביטוחי
-בשהתפרסםהמדדלפילחוזרםח"ש000,15סךעלביחד
.הסיעודחוקמכחהנובעותזכויותלמעם,1998/12/15

החודשיםהפיצויתשלום-7סעיף
לתשלוםזכאייהיהלעילכאמורסיעודיצורךבעלnullo(א)

:הבאיםבשיעורים

החודשימהפוצו10016;מלאסיעודיצורךלבעל

החודשי'מהפיצו6ף50:חלקיסיעודיצורךלבעל
כנקובהמתנהתקופתמתוםהחללתשלוםזכאייהיההמבוטח
הגשתממועדאו,סיעודיצורךבעלהיותומיוםבפוליסה
מביןלמוקדםיעד,(מביניהםהמאוחר'לפ)לחברההתביעה
:הבאיםם,המועד

.המבוטחמות(ו)
.סיעודיצירךבעללהייתהמבוטחפסקבןהוים(2)
אםבין,בפוליסההנקובה"המרביהפיצויתקופת-סיום(3)

.נפישותבתקופותאםוביןברצף
זהנספחבגיןפרודיהמתשלוםשותרר)כיהיההפוליסהבעל(ב)

אחדבההתקופהכליבסשךההמתנהתקופתמתום
.הפוליסהפיgvמיצויוכקבלבפוליסההמב01חים

נוספתהמתנהבתקופתצורךיהיהלאלעילהאמורלמרות(ג)
להיותהמבוטחחדלבומהווםיום90-מפחותשחלפובמקרה
.פיעודיצירךבעלשיבהיותווביןסיעודיצורךבעל
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הפוליסהביטול-8סעיף
פיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל(א)

עםלתוקפוייכנסהביטול.להברהבכתבבהודעההפוליסה
.לחברהתאמורהההודעהמסירת

,(א)8סעיףאו(ןג4סעיףפיעל,הפוליסהביטילבעתאם(ב)

יישאר,ברציפותיותראוחודשים60במשרפרמיותשולמו
צורךללא'אבתוספתכמפורטנוספתלתקופהבתוקףהביטוח
.ואילךהביטולמיוםפרמיותבתשלום

ntuo9-המוטבקבסת
ורזןאך,הפוליסה'תנאפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(א)

.בפוליסההרשוםלקוטב
תנאיפיעלבפכיםמוטבהמזכההביטוחכיקרהאירעבטרם(ב)

הרשוםהמוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסה
להשנמסרהלאחררקהחברהאתחייב'השינון.בפוליסה
נרשםוהוא,הפוליסהבעלבחתימת,כךעלבכתבהוראה

.בפילוסהידה-על
מוטבלקמעזכאיהפוליסהבעליהיהלאנוקרהגשום(ג)

לקביעהמוטבשלקביעהלשנותאן,חוזרתבלתיבקביעה
בכתבהסכמתהאתוכראשלכךיזובלאסאלא,חוזרת*צלת
.החברהשל

.בפוליסההרשוםלמוטבע'המגהסכוםאתהחברהשילמה(ד)
בכתבהוראהפן-עלבין,במקומוכמוטבאחרבהנרשםבטרם

ידי-עלהמאושרתצוואתופי-עלוביןהפוליסהבעלבחתימת
ששוחררתהחברהתהא,לאחרתשלוםעלהמורה,הסשפ0בית

מיוכלעזבונו,הפוליסהבעלוכלפיאחדאותוכלפיחבותמכל

.במקומושיבוא

ותשלומההתביעה-10ף.ס1
בכתבלהודיעחייב,המוטבאו,המבוטחאו,סה'הפולבעל(א)

.לושנודעאחרימיד,סיעודיצורךבעלהמבוטחהיותעללחברה
וצריכה,הזכותלחברהתהיההתביעהלאישורקודםכתנאי
חשבונהעלהמבוטחאתלהעמיד,האפשרותלהלהינתן
אימתוכלעתבכל,ידהעל,שיתמנרופאיםאורופאלבדיקת
.הדעתעלהמתקבלסבירצורךבכךשתראה

למסיר,הענייןלפי.המוטבאוהמבוטחאוהפוליסהבעלעל(ב)
המידעאת,לכךשנדרשלאחר,סביר)זמתוךלחברה

אינםואם,חבותהלבירורלחברההדרושיםהנוספיםוהמסמכים
.להשיגם,שיוכלככל,לחברהלעזורעליו,ברשותו

שלהראשיבמשרדהלהימסרחייביםל-הנהמסמכיםכל(ג)

.החברה
,זהסעיףלפיוההוכחותהמסמכיםכלקבלתמיוםיום30תוך(ד)

.התביעהאודותהחלטתהאתלקבלבת"חהחברהתהיה
לההכנגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמכלתנכההחברה(ה)

.זופוליסהתנאיפי-על,המוטבאו,המבוטחאו,הפוליסהמבעל
ביהועדןלשלםיש,התביעהאתסופיתהחברהשתאשרעד(ו)

אחרת,הפוליסה9י-עלמגיעשפרעונןהפרמיותכלאת
.הפרמיותתשלום-לאיהמתייחסותהחוקהוראותתחולנה

גילהנכחת-11סעיף

יוםלפינקבעהמבוטחל,ג.המבוטחשלגילולפינקבעתהפרמיה
הבאאולושקדםזה,הביטוחתחילתלתאריךביותרהקרובהולדתו
.אחריו

לשביעות,תעודהידי-על,לידמותאריךאתלהוכיחהמבוטחעל
.החברהשלרצונה

שלבמקרהאו,וכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה
יחולו,המבוטחשללידתולתאריךבקשרעיברותהעלמת
.המליסהשל3סעיףהנראות

הצמדהתנאי-12סעיף
המחיריםמזזמשמעו("ד-המו-:להלן)-לצרכןהמחיריםמדד-(א)

המרכזיההלשכהשקבעה(וירקותפירותכולל)לצרכן

,אחרממשלתימוסדכלידי-עליתפרסםאםאף,לסטטיסטיקה

אותםעלבנוישהואבין,במקומושיבואאחררשמימדדלרבות
מדדיבואאם.לאואםוביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתונים
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המרנזיתהלשכהתקבע,הקייםהמדדבמקוםאחר
.המוחלףהמדדלביןבינוהיחסאתלסטטיסטיקה

הביטוחסכוםהינוזהנספחפי-עלהראשוהחודשיהפיצוי(ב)
,זהלנספחהמתייחסהפוליסהשלהביטוחפרטיבדףהנקוב

הנקובהיסודימהמדדמן,הצודדעלייתלשיעורמוצמדכשהוא
התשלוםיום'לפנלאחרונהשפורסםהמדדוערסה'בפול
.בפועל

הואעודוכל,זהנספחפי-עלחודשיפיצוילקבלהמוטבהחלס)

:כדלקמןהחודשי'הפיצויחושב,פיצוילקבלזכאי
;לעיל(ב)ק-בםכמו:התביעהאושרהבוליוםעד(1)

פיעלחודשמדיהחודשיהפיצויישתנה:מכןלאחר(2)
לעמייהמתאימותוההוראותההשקעותתוקשלתוצאותיהן

.-הביטוחתכנית-בזה
:כויקמןתחושבלחברהשתשולםהפרמיה(ד)

הפרשיבתוספתתשולםלשלםהפוליסהבעלשעלהפרמיה
המ71לביןבפוליסההנקובהבסיסיהמדדביןלמותהצנודה
ביצועיום,זהלעניין.בפועלתשלוםכלביצועביוםהידוע

אובהמחאההנקובהמועד:אלהמביןהמאוחרהואהתשלום
שלבנוקרה,החברהלמשרדיההמחאההגועהשבוהמועד
יוםייחשב,החברהחשבוןלזכותבנקאיתהעברהסי-עלתשלום

מועד.בפועלהתשלוםביצועכיוםבבנקהחברהחשבוןכוי'ז
ביום,החברהקביעתפיעליהיהשיקיםבשירותהפרמיהגביית

.החודששלהאחרוניםהימים4-באובחודש15עד1בין

n ~vo13-התיישנות
1w'aשלושהיאהפוליסהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת
.הביטוחמקרהקרותמיום

n ~vo14-תקופתnluun
כלששולמובתנאיהשיבוטחשלו"תימילכלהונההביטוחתקופת

יחולוהפרמיותתשלוםהפסקתלאחר.זהנספחפיעלהפרמיות
.(ב)8סעיףהוראות

n ~vo15-לחברההודקות
המוסבאוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל

ורקאךלחברהימסרוהמסמניםוכלבכתבלחברהתוגשנה
שעליהאחרתנתשתאו,ב19ליסהכרשום,הראשיבמשרדה

925נספח

כל-(תודיעאם)לזמן)מזמהפוליסהלבעלבכתבהחברהתודיע

הסכימההחברהאםוקלתוקפויננםבתנאיהאובפוליסהשיניי
בתוספתאובפוליסהנךעלונתאיםרישוםורשמהבכתבלכך

.לפוליסה

פוליסהאבק-16סעיף
ורקאךתעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת
ידן-עלשיקבעבנוסחהודעההפוליסהבעלידי-עלשתומסרלאחר

,ממשלתייםואגרותמיסיםבתשלוםישאהפוליסהבעל.החבדה

.חדשהפוליפחעריכתוהוצאות,כאלההיו'אם

נוטפיםתשלומים-17סעיף

המיפיםאתלחברהלשלםב"ח,המוטבאוהפוליסהבעל
עלהמוטלותאוהפוליסהעלהחליםוהעירונייםהממשלתיים

שהחברהם'האתרתשלומיםכלועלהביטוחסכומןעל,הפרמיות
בתאריךקיימיםהאלההמפיםאםבין,הפוליסתלפילשלםמחוייבת
זמןבכלאו,קיומהתקופתבמשךיוטלואםוביןהפוליסההוצאת
אתלחברהלשלםהפוליסהבעלב"חכן.לתשלוםעדאחר

ההוצאותאת,(הפוליסהדמי)הפוליסהמהוצאתהנובעותההוצאות
תעודותובעדממנההעתקותבעד,הפוליסהעלההיספותבעד
.תאחרו

כתובתשינוי-18סעיף
אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

החברהיוצאת,חברהכךעלהודיעולאכתובתואתשינהאודירתו
האחרונההכתובתלפיהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידיאת

.לההידועה

n ~uo19-השיפוטמקום
בסכוכותורקאךנה"תההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות

.אביב-בתלהמוסמךהמשפטבית

n ~uo20-כללי
התנאיםלביןהפוליסהשלהכללייםהתנאיםביןסתירהשלבמקרה

שארועלבהתאמההמסוייםהנפפחתנאייחולו,מסוייםנפפחשל

.הכללייםהתנאיםיחולוהפוליסהחלקי
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