
222נספד'לקחבלהש
(קשותמחלות)"טופאורקרן"לביטוחהכללייםהתנאים

הגדרות-1סעיף
המופיעההמשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
:להלןכמפורטלצידו

.מ"בעלביטוחחברהמנורה-החברה
.לההמצורפיםנספחוכלההצעהוכןזהביטוחחוזה-הפוליסה

עםהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל
בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזההחברה
.הפוליסהכבעל

נקובשמוואשרהפוליסהלפיבוטחושחייוהאדם-המבוטח
.כמבוטחבפוליסה
תשלומיםלקבל,הפוליסהלתנאיבהתאם,הזכאי-המוטב

.מהחברה
נפרדבלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף

לרבות,הספציפיהביטוחופרטיהפוליסהמספרהכולל,ממנה
.הביטוחתקופת
פרטיבדףהנקוביםהראשוניםהביטוחדמי-בסיסיתפרמיה
.הביטוח
הפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמי-הפרמיה
האמורהתוספתכללרבות,הפוליסהתנאילפי,לחברהלשלם

.בפוליסה
פרטיבדףככזההנקובהסכום-הבסיסיהביטוחסכום

."הביטוח
פרטיבדףהנקובהבסיסיהביטוחסכום-הביטוחסכום

תנאי"סעיףהוראותפי-עללמדדמוצמדכשהוא,"הביטוח
.בפוליסה"הצמדה
.לפוליסה"הצמדהתנאי"בסעיףכמשמעו-המדד

עסקיעלבפיקוחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-המפקח
.1981-א"התשמ,ביטוח
,1981-א"התשמ,ביטוחעסקיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני עלוהוראהצו,אישור,תקנהכללרבות

.מכוחווגאוזהחוקפי התשמהביטוחחוזהחוק-החוק
,הפוליסהעלהחל,1981-א" .ולהוראותיהלתנאיהבכפיפות

הקרנות,ההוןהשקעתדרכי)הביטוחעלהפיקוחתקנות-תקנות
שתחולנהכפי,2001-א"התשס(הביטוחחברותשלוההתחייבויות

.לעתמעת

החברהחבות-2סעיף
במסדלתוקפהנכנסת,הפוליסהפיעל,החברהשלחבותה(1)

בתנאיזאתאלם,בפוליסהכמצויין,הביטוחהתחלת
בהודעתהנקובה,הראשונההפרמיהבמלואהששלמה
חישהמבוטחוכן,החברהידי-עלהמוצאת,הראשונההחיוב

למבוטחשנעשתהשמיוםנוסףובתנאיתשלומהבתאריך
לפי,בריאותהצהרתעלחתימתומיוםאוהרפואיתהבדיקה
הביטוחחוזהלכריתתהחברההסכימהבוליוםד%,העניין

,הגופניבמצבו,בבריאותושינויחללא,הפוליסהפי-על
.המבוטחשלבעיסוקואובמקצתו

,בומהאמורלגרועומבלילעיל(סיקטןבסעיףהאמוראףעל(2)
והמבוטחבמקרה,זהניפחפיעלאחראיתתהיהלאהחברה

וראו(14)5בסעיףהמנויותמהמחלותכמהאובאחתחלה
מהניתוחיםכמהאואחד%בביצהצורךשלקיומונתגלה

אואחדבמבוטחבוצעוראובמבוטח(א)5בסעיףהמנויים
90שלתקופהבמשך(א)5בסעיףהמנוייםמהניתוחיםכמה
ממסדאוזהניפחפיעלהביטוחתחילתמיוםהחליום

:להלן)מביניהםהמאוחרלפי,בחברהלביטוחההצעהקבלת

הביטוחמקרהכאשריחללאזהתנאי.("האכשרהתקופת" .מתאונהנובע

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

לקיומועיקריתנאימהווהנכונותן.לפוליסההמצורפות,הענייןלפי ,חייואורח,בריאותולמצבהנוגעותעובדותאם.הביטוחשל

מידיעתהוסתרו,המבוטחשליסוקו%מקצועו,לידתותאריך
חידושולמסדעדאו,הביטוחחוזהכריתתלמועדעדהחברה
מלאהשאיננהתשובהניתנהאםוכן,הענייןלפי,שבוטללאחר
כריתתלפני,מטעמהאוהחברהידי-עלשנשאלהלשאלהוכנה
:הבאותההוראותתחלנה,כאמורחידושואוהביטוחחוזה

מקרהאירעלאעודכל-היארשאית,לחברההדברנודע(ו()
אוהפוליסהלבעלבהודעה,הביטוחחוזהאתלבטל,הביטוח
.למבוטח

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

ידי-עלנקבעתשהיתההפרמיהלביןבפוליסהשנקבעה
.לאמיתןהאמורותהעובדותכללידיעתההובאואילוהחברה

,לעילזהבסעיףהאמורותלתרופותזכאיתתהיהלאהחברה(ג)
מחידושואוהביטוחחוזהמכריתתשניםשלוששחלפולאחר
המבוטחאוהפוליסהבעלאםזולת,הענייןלפי,שבוטללאחר
.מרמהבכוונתפעלו

לפרמיהותוספתהפרמיותתשלום-4סעיף
מבלי,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנההפרמיות(א)

חובת.כךעלכלשהןהודעותלשלוחחייבתתהיהשהחברה
חלפרעונהשזמןהפרמיהתשלוםעםנפסקתהפרמיותתשלום

חלפרעונןשזמןפרמיותלגביפרט)המבוטחמותלפנילאחרונה
.(לכןקודם

-שבפיגורלסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא(ב)
באותהבחברההנהוגבשיעור,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלק

.בפועללתשלומהועדהפיגורהיווצרמיוםמחושבתכשהיאעת
אתלבטלזכאיתהחברהתהיה,במועדההפרמיהשולמהלא(ג)

לעניין"החוק"להוראותבכפיפותהפלייהפיעלהביטוח
.זה

ניתן.בפוליסהכמצוין,החברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת(ד)
לתשלוםלבנקקבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלם

כזהובמקרה(שיקיםשירות)החברהלחשבוןישירותפרמיות
,הפרמיהבסכוםבבנקהחברהחשבוןזיכויאתהחברהתראה

הביטוחסוכןבאמצעותפרמיותלשלםניתןכןכמו.כתשלומה
.בחברהלפקודת(ים)בשיקורקאךזאתאך,בפוליסההרשום

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

.כלשהםאחריםבמקריםגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרש
פרטיבדףכמפורטקבועהינוהפרמיהנקבעהלפיוהשיעור(ו)

זכאיתהחברהזאתלמרות.האחריםהפוליסהובתנאיהביטוח
ביוםלראשונההביטוחותנאיהפרמיהחישובבסיסאתלשנות

תוךהעברנסיוןעלבהסתמך,מכןלאחרשנהכלובתום05.1.1
הבסיסולפיהתחזיתלעומתבפועלהסיכוןבחינתכדי

עלהמפקחשלמראשלאישורובכפוףזושבתכניתהאקטוארי .הביטוח
הודעתלאחריוםשלושיםלתוקפויכנסכזהשינוי .למבוטחהחברה

בדףכמפורט,בתאריכיםתגדלזהנספחפי-עללביטוחהפרמיה(ז)

ובהתאם,תאריכיםבאותםהמבוטחגילולפי,הביטוחפרטי .אלהמתאריכיםהחלהפוליסהשלהפרמיהתגדללכך

הביטוחומקרההביטוחשכום-5יעיף
(ב)2לסעיףבכפוף,ישולםזופוליסהפי-עלהביטוחסכום(ו()

:להלןכהגדרתוהביטוחמקרהבקרות,לעיל

המפורטותמהמחלותבכמהאובאחתהמבוטחמחלתגילוי להלןהמפורטיםמהניתוחיםכמהאואחדביצועוגאו,להלן

שהמבוטחנוסףובתנאיהאכשרהתקופתלאחרזאת,במבוטח
הסרלמען.המחלהגילוילאחריום30לפחותבחייםנשאר
אחרותתקופותבתוךמובלעתיום30שלזותקופה,ספק

:המחלהווידואלצורךומחלהמחלהבכלהמוזכרות

אוקטעהחלפתמתבצעתבוניתוח:העורקיםאבניתוח.א
שסיבתובלבדןהבטניאוהחזיהעורקיםאבמפרצתתיקון

או(מרפןתסמונתאוקוארקטציהוכגוןמולדתאינההניתוח
.העורקיםמאבסעיפיםתיקוןלשםבוצעשהניתוח

אנמיהשלקיומהאבחןהמטולוגבומצב:אפליטיתאנמיה.ב
,באנמיההמתבטאהעצםמחשלכרוניכשלקיים,אפלסטית
אובאחדרפואיצורךוקיים,וטרומבוציטופניהלאוקופניה

:הבאיםמהטיפוליםיותר

.דםבעירוייטיפול.1
.צמיחהבגורמיטיפוליםמתן.2
.חיסוןמדכאתבתרופהטיפול.3
.עצםמחהשתלתביצוע.4

מ"בעלביטוחחברהמנורה5מתוך4222,1דד/2002



שתנורה
222"נמפא"בלביטוחחברהופ4שמף

נוירולוגי"עלהיקבעחייבתהאבחנה.תרופתילטיפולניתןשתישלהפיךוגלתיקבוע,מוחלטראיהאיבוד:עוורון.ג
.קלינייםוממצאיםהדמיהעלבהתבססמומחה.תאונהאוממחלהכתוצאה,קליניתבבדיקהמתועד,העיניים
ממחלהכתוצאההנגרםדיבוראיבודכללאינוהביטוחמקרהעינייםרופאח"דוי"עומתועדמאובחןלהיותחייבהעיוורון
.פסיכיאטרית.המקובליםהקלינייםהמבחניםלפימומחה

%20לפחותהמכסהשלישיתבדרגהכויה:נרחבתכויה.ז"טבאופןהגדליםתאיםהכוללממאירגידולנוכחות:סרטן.ד

ובלבדהגוףפנימשטחo/7eלפחותהמכסהאוהגוףפנימשטחבאמצעותמתפשטיםאו,שכנותלרקמותוחודריםמבוקרבלתי .חלקםאוהפניםאתשמכסה.הדםמערכתוגאוהלימפהמערכת

אחדהשתלתביצועהמחייבבריאותימצב:איברהשתלת.ז"י:כללאינוהביטוחמקרה
וביןאחראדםשלמגופואםבין,הבאיםמהאיבריםיותראוסרטןאודיספלזיה)מקומיסרטןאוסרטנייםפרהמצבים.1

במרכזלתוכניתהתקבלוהמבוטח,מלאכותיאיבראםTNMבקלסיפיקציההערמוניתסרטןאו(אוטז51ממוקד
:איבריםלהשתלתהישראליההשתלות.(1זבדרגה

.לבהשתלת.Breslow1שעובי,ממאירהמלנומהלמעטעורסרטןסוגיכל.2
3או,מ"מ5.1עלעולהשלה

,

Clark

~

Level.2.כבדהשתלת.
.כליההשתלת.3,הלבשרירשלומופחתתקיןבלתיתפקוד:קרדיומיופתיה.ה

.ריאההשתלת.3NYHA(.4)נמוכהתפקודיתולדרגהלבספיקתלאיהגורם
.ריאה-לבהשתלת.5וגאואיסכמיתקרדיומיופתיהכללאינוהביטוחמקרה

.אלוגנאיתעצמותמחהשתלת.6.בסמיםלשימושאואלכוהוללצריכתמשניתקרדיומיופתיה
וכרוניתקבועהמפגיעההנובעקבועשריריםשיתוק:ALS.ח"יכתוצאה,מתמשךהכרהחוסרשלמצב:(קומה)הכרהחוסר.ו

הפגיעותאתהכולל,המוטורייםמהעצביםיותראובאחדללא,תאונהאוממחלה,יזומהובלתיאמצעיתבלתי,ישירה
:מומחהנוירולוגי"עשאובחנו,הבאות.לפחותיום30הנמשכתלתקופה,חיצונייםלגירוייםתגובה

.ALS.1כתוצאההכרהחוסרשלמצבכוללאינוהביטוחמקרה
.מתקדמתשריריתדיסטרופיה.2.בסמיםשימושרקעעלאואלכוהולמצריכת

.מתקדםבולגרישיתוק.3הלבמשרירבחלקפגיעה:(הלבשרירנאוטםלבהתקף.ז
ממחלתכתוצאהעצביתפגיעהכוללאינוהביטוחמקרההדםבאספקתהפוגעתכלילידםכלישלמחסימהכתוצאה
.הפוליו.החלקלאותו

שלמתהליךכתוצאההמרמתמחלה:נפוצהטרשת.ס"ישלושתכלקיוםעלמושתתתלהיותחייבתהאבחנה
.השדרהבעמודאובמחהלבןהחומרשלדהמיאליניזציה:הבאיםהקריטריונים

:הבאיםקריטריוניםבכלבעמידהמותנההביטוחמקרה.בחזהלחץאוחזהכאבי.1

.נוירולוגי"עהמחלהקיוםאישור.1.ג.ק.באאיסכמייםשינויים.2
.טיפוסיותמוחיותלזיותלקיוםMRI-בהוכחה.2.התקןלערכימעלבדםהלבאנזימיבערכיעליה.3
CABG(ללבמעקפיםניתוח.ח

(

השדרהמחוגאוהמחגזעוגאוהראיהעצבשלמעורבות.3שלמעקףמבוצעבוניתוח:
.אחרתמוטוריתמעורבותוגאוהעורקיםצנתורכולללא)כליליבעורקחסימהאוהיצרות

,מתקדמתאוקבועהשריריםחולשת:שריריתדיסטרופיה.כ.(החזהביתפתיחתללאחיתוךאוהרחבהופעולותהכליליים
סמךעלמומחהנוירולוגי"עהמאובחנת,השרירמחלתרקעעללייזרי"ערווקסקלריזציהפעולותכוללאינוהביטוחמקרה
.השרירשלוביופסיהטיפוסיתEMGבדיקת.הלבשרירלדופןצמיחהגורמישלהזרקהודאו
התנועהשלהפיךובלתיקבוע,מוחלטאיבוד:שיתוק.א"כאולתיקוןאנדוסקופיאופתוחניתוח:הלבבמסתמיניתוח.ט

השדרהמחממחלתאומפגיעהכתוצאה,לפחותגפייםבשתיאוהתיקוןשסיבתובלבד,הלבממסתמייותראואחדהחלפת
.המחוגאו.ממדלבמוםאינהההחלפה

הפוגעתמתקדמתמוחיתפגיעה:פרקינסוןמחלת.כיבמשמעותיתירידה:מוקדמתדמנציהאואלצהיימרמחלת.י בתפקודמנזקכתוצאה,איבודםאובזכרוןוגאוהקוגניטיביתביכולת
בנוקשות,ברעדוהמתבטאת,הגוףשלהמוטורי

.איבריםתגובתובאיטיותאיברים.המוחלרקמתהפיךבלתי עתיעשההמחלהקיוםקביעת
מומחהנוירולוגי"עאבחנהבקיוםמותנההביטוחמקרהעלבהתבססמומחהנוירולוגי" יומיומיותלפעילויותיכולות6מתוך3לפחותשלובאיבודבבחינתנקודות24-מפחותשלתוצאה)יעודייםמבחנים

תרופתיטיפולחרף,חודשים6עלהעולהלתקופה,(מ4['5).(מינימלימנטליסטטוס
:יעודיאובסמיםשימושרקעעלדמנציהכוללאינוהביטוחמקרה

ולשכבלקום.1.אלכוהול
ולהתפשטלהתלבש.2,המחשלוחריפהקשהדלקת:המחדלקת-אנצפליטיי.א"י ולהתקלחלהתרחץ.3לנכות,האירועקרותממועדחודשיםשלושהלאחר,הגורמת

ולשתותלאכול.4לביטוחהמוסדמבחנילפילפחות%30שלבשיעורצמיתה
הסוגריםעללשלוט.5.לאומי כשלמחלת.יגב

(גלגליםלכיסאאולמיטהמרותק)ללכת.6:דםלעירוימשנית)AIDS(נרכשחיסוני כשללמחלתהגורםבוירוסהמבוטחהדבקות
.מומחהנוירולוגי"עתיעשההאבחנהנרכשחיסוני )AIDS(כתוצאה

אותרופתירקעעלכאמורפגיעהכוללאינוהביטוחמקרה,בישראלחוליםבביתניתןאשרדםמעירוי .הרעלהוקייםבהמופיליהחולהאינושהמבוטחנוספיםובתנאים
בקבוצתקבועשריריםשיתוק:(ילדיםשיתוק)פוליו.ג"כ.הדםעירויבעקבותמרמהשהמחלהאישור

3-מיותרוהנמשךהפוליווירוסשלמפגיעההנובע,שריריםסופניתכליתיתמחלה:כרוניתכליתיתספיקהאי.ג"י תפקודבחוסרהמתבטאת
.חודשיםשתישלהפיךבלתיכרוניכליתי בטיפולוצורךהכליות
בנוזלהפוליווירוסשלובבידודבאבחוןמותנההביטוחמקרהחייבתהאבחנה.לצמיתותדיאליטי עלהקבע

.השדרהעמוד.מומחהנפרולוגי" כללאינוהביטוחמקרה
הופעתללאפעיומחלתבגיןאחראיתתהיהלאהחברהתוןשחולפתחרהכליתיתספיקהאי .שיתוק.שביות10

לפגיעההגורםריאתידםלחץיתר:ריאתידםלחץיתר.כיוד(שחמת)סופניתכבדמחלת:(שחמת)סופניתבבדמחלת.ייי לפי)4תפקודיתחומרהבדרגתסימפטומיםעםקבועהגופניתהממצאיםמתוךשנייםובקיוםכבדיתספיקהבאיהמתבטאת
NYHA:הבאים

(

.
אולריאותמומחהי"עבאבחוןמותנההביטוחמקרהקבועהצהבת.1
בצנתורהריאהבעורקמוגברריאתילחץבמדידת,קרדיולוגמשמעותיתמימת.2
תחתגבוההריאתיתתנגודתובקיום,דופלרבאקואוימניבושטדליות.3
.תרופתיטיפולהפטיתאנצפלופתיה.4

תוצאההמחוללוסקולרי-צרברואירועכל:מוחישבץ.ה"כ,סמיםלצריכתמשניתבכבדפגיעהכללאינוהביטוחמקרה
,המוחברקמתאוטםזהובכלל,שעות24-מיותרשנמשכת.אלכוהולאותרופות

הוכחהלהינתןחייבת.בגולגולתאינושמקורווסחיףדםשטףמוחלטאיבוד:(מלאהאפאזיה)לדברהיכולתאיבוד.ו"ט
MRI-באו(7-ב)תמידינוירולוגי(נזק)לליקויואינוחודשים6לפחותהנמשךלדברהיכולתשלהפיךובלתי

(

הנמשך,
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(שתנורה

פישעל,שהואסוגמכלסופניתמחלה:סופניתמחלה.כרו
אומנהלבדרגתמומחהרופאשלמקצועיתרפואיתדעתחוות
,חודשים12בתוךהמבוטחבמותתסתיים,מחלקהמנהלסגן

אתלשנותהעשוימועדבאותורפואיטיפוללהאיןואשר
.מהלכה

השמיעהחוששלהפיךובלתימוחלטאובדן:חרשות.ז"כ
.האוזנייםבשתי רופאובאישוראופייניתשמיעהבבדיקתמותנההביטוחמקרה

.ג.א.א
הביטוחסכוםלתשלוםסייגים(ב)

סכוםאתתשלםלאהחברה,לעיל(א)5בסעיףלאמורבנוסף
אובמישריןנגרמההמחלהאם,זהניפחפי-עלהביטוח
:דלקמןמהסיבותאחתידי-אלבעקיפין

,הנרכשהחיסוניהכשלתסמונת,(5.0.1.1.)האיידסמחלת.א
ידי-עלהנגרמתדומהתסמונתכלאו,צורותיהכלעל

סייג.ווריאציותמוטציותלרבות,זהמסוגמיקרואורגניזמים
.ב"י(א)5בסעיףהאמורעליחללאזה
.רופאהוראותפי-עלשימושלמעט,בסמיםשימוש.ב
קיוםאת,רפואיתמבחינה,לקבועאפשרותאיןאם.ג

.המחלה
וביןבדעתושפויהמבוטחאםבין,מכוונתעצמיתפציעה.ד

.לאואם
זכאיהמבוטחאםבמשטרהאובצבאהמבוטחשירות.ה

עלויתרהמבוטחאםגםממשלתימגורםלטיפולוראולפיצוי .זוזכות
מכלטרוראוחבלה,איבהפעלת,ממלחמהכתוצאהפגיעה.ו

מגורםטיפולוראולפיצויזכאיהמבוטחאם,שהואסוג
.זוזכותעלוויתראםוגםממשלתי בנשקפגיעה.ז

(כימי,ביצוגי,אטומי:כגון)קונבנציונליבלתי .קונבנציונלייםבליסטייםמטיליםאו

הפוליסהפיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל(ג)
מסירתעםלתוקפוייכנסהביטול.לחברהבכתבבהודעה
.לחברההאמורהההודעה

הפוליסהושעבודהמוטבקביעת-6יעיף
ורקאך,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(א)

.בפוליסההרשוםלמוטב
תנאיפיעלבסכוםמוטבהמזכההביטוחמקרהאירעבטרם(ב)

הרשוםהמוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסה
להשנמסרהלאחררקהחברהאתיחייבהשינוי.בפוליסה
נרשםוהוא,הפוליסהבעלבחתימת,כךעלבכתבהוראה

.בפוליסהידה-על
מוטבלקבועזכאיהפוליסהבעליהיהלאמקרהבשום(ג)

לקביעהמוטבשלקביעהלשנותאו,חוזרתבלתיבקביעה
בכתבהסכמתהאתמראשלכךיקבלאםאלא,חוזרתבלתי .החברהשל

,בפוליסההרשוםלמוטבהמגיעהסכוםאתהחברהשילמה(י
בכתבהוראהפי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבהנרשםבטרם

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

.במקומושיבוא

ותשלומההתביעה-7סעיף
עללחברהבכתבלהודיעחייב,המבוטחאו,הפוליסהבעל(א)

התביעהלאישורקודםכתנאי.לושנודעהאחרימידמחלה
להעמידהאפשרותלהלהינתןוצריכה,הזכותלחברהתהיה
עלשיתמנורופאיםאורופאלבדיקתחשבונהעלהמבוטחאת
עלהמתקבלסבירצורךבכךשתראהאימתוכלעתבכל,ידה

.הדעת
תוךלחברהלמסור,הענייןלפי,המבוטחאוהפוליסהבעלעל(ב)

הנוספיםוהמסמכיםהמידעאת,לכךשנדרשלאחר,סבירזמן
עליו,ברשותואינםואם,חבותהלבירורלחברההדרושים

.להשיגם,שיוכלככל,לחברהלעזור
שלהראשיבמשרדהלהימסרחייביםל"הנהמסמכיםכל(ג)

.החברה
,זהסעיףלפיוההוכחותהמסמכיםכלקבלתמיוםיום30תוך(ד)

.התביעהאודותהחלטתהאתלקבלחייבתהחברהתהיה
התחייבותמכלהחברהתשוחרר,התביעהתשלוםידי-על(ה)

.הפוליסהשלהיסודימהביטוחהנובעת

222"נמפ

לההמגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמכלתנכההחברה(ו)
פוליסהתנאיפי-על,המוטבאו,המבוטחאו,הפוליסהמבעל

.זו
אתבמועדןלשלםיש,התביעהאתסופיתהחברהשתאשרעד(ז)

אחרת,הפוליסהפי-עלמגיעפרעונןאשרהפרמיותכל
.הפרמיותתשלום-לאיהמתייחסותהחוקהוראותתחלנה
הפרמיותיוחזרוהתביעהאתסופיתהחברהשאישרהלאחר

.התביעההגשתשמיוםהתקופהבגיןלהששולמו
התיישנות-8יעיף

שניםשלושהיאהפלייהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת
.הביטוחמקרהקרותמיום

גילהוכחת-9סעיף
יוםלפינקבעהמבוטחגיל.המבוטחשלגילולפינקבעתהפרמיה
אולושקדםזה,הביטוחתחילתלתאריךביותרהקרובהולדתו
.אחריוהבא
לשביעות,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטחעל

.החברהשלרצונה
שלבמקרהאו,וכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה
הוראותיחלו,המבוטחשללידתולתאריךבקשרעובדותהעלמת
.הפוליסהשל3סעיף
הצמדהתנאי-10סעיף

מדדמשמעו("המדד":להלן)"לצרכןהמחיריםמדד"(א)
הלשכהשקבעה(וירקותפירותכולל)לצרכןהמחירים
מוסדכלידי-עליתפרסםאםאף,לסטטיסטיקההמרכזית
בין,במקומושיבואאחררשמימדדלרבות,אחרממשלתי שהוא

וביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםאותםעלבנוי תקבע,הקייםהמדדבמקוםאחרמדדיבואאן.לאואם

המדדלביןבינוהיחסאתלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה
.המוחלף

בקרותבפועלהביטוחסכוםהינולתשלוםהביטוחסכום(ב)
המדדמן,המדדעלייתלשיעורמוצמדכשהואהביטוחמקרה
יוםלפנילאחרונהשפורסםהמדדועדבפוליסההנקובהיסודי אחרתנקבעבהםהנספחיםעליחוללאלעילהאמור.התשלום

.החוקלהוראותובכפוף
:כדלקמןתחושבלחברהשתשולםהפרמיה(ג)

הפרשיבתוספתתשולםלשלםהפוליסהבעלשעלהפרמיה
המדדלביןבפוליסההנקובהבסיסיהמדדביןלמדדהצמדה
ביצועיום,זהלעניין.בפועלתשלוםכלביצועביוםהידוע

אובהמחאההנקובהמועד:אלהמביןהמאוחרהואהתשלום
שלבמקרה.החברהלמשרדיההמחאההגיעהשבוהמועד
יוםייחשב,החברהחשבוןלזכותבנקאיתהעברהפי-עלתשלום
מועד.בפועלהתשלוםביצועכיוםבבנקהחברהחשבוןזיכוי עליהיהשיקיםבשירותהפרמיהגביית

ביום,החברהקביעתפי .החודששלהאחרוניםהימים4-באובחודש15עד1בין

לחברההודעות-11סעיף
המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל

ורקאךלחברהימסרוהמסמכיםוכלבכתבלחברהתוגשנה
שעליהאחרתכתובתאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדה
כל.(תודיעואםלזמןמזמןהפוליסהלבעלבכתבהחברהתודיע

הסכימההחברהאםרקלתוקפויכנסבתנאיהאובפוליסהשינוי בתוספתאובפוליסהכךעלמתאיםרישוםורשמהבכתבלכך

.לפוליסה

פוליסהאבדן-12סעיף
אךתעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת
שיקבעבנוסחהודעההפוליסהבעלידי-עלשתימסרלאחרורק
ואגרותמסיםבתשלוםישאהפוליסהבעל.החברהידי-על

.חדשהפוליסהעריכתוהוצאות,כאלהיהיואם,ממשלתיים

נוספיםתשלומים-13סעיף
המסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהמוטלותאוהפוליסהעלהחליםוהעירונייםהממשלתיים
שהחברההאחריםתשלומיםכלועלהביטוחסכומיעל,הפרמיות
קיימיםהאלההמסיםאםבין,הפוליסהלפילשלםמחויבת
או,קיומהתקופתבמשךיוטלואםוביןהפוליסההוצאתבתאריך

אתלחברהלשלםהפוליסהבעלחייבכן.לתשלוםעדאחרזמןבכל
.הפוליסהעלהתוספותבעדההוצאות

כתובתשינוי-14סעיף
מ"בעלביטוחחברהמנורה5מתוך2002/114222,3



נמם(שתנורה

"222

בסמכותורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות
.ישראלבמדינתהמוסמכיםהמשפטבתי 17יעיף

הנספחתוקףביטול-
:יפוגזופוליסהתוקף

.הביטוחפרטיבדףהנקובההביטוחתקופתבתום.א
ובהתאםהפוליסהלתנאיבהתאםשולמהלאהפרמיהכאשר.ב

.לחוק
.7סעיףפי-עלהביטוחסכוםתשלוםעם.ג

השיפוטמקום-16סעיף

מ"בעלביטוחחברהמנורה5מתור2224ע2002/11

החברהיוצאת,חברהכךעלהודיעולאכתובתואתשינהאודירתו
האחרונההכתובתלפיהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידיאת

.לההידועה

כללי-15סעיף
לביןהפוליסהשלהכללייםהתנאיםביןסתירהשלבמקרה
בהתאמההמסויםהנספחתנאייחולו,מסויםנספחשלהתנאים

.הכללייםהתנאיםיחולוהפוליסהחלקישארועל



ששירה
222קפד

נאותגילוי

(קשרמחלות)"טופאורקרן"

בפתייההביפויים
הצורךאוהקשותהמחלותגילוישלבמקרהלפיצויזכאיהמבוטח
.בפוליסההמופיעיםהניתוחיםבביצוע

הביטאתקופתמשי .70גילעד
אכשרהתקופת

.מתאונהנובעהביטוחמקרהכאשרמבוטלתזותקופה.יום90
המתנהתקופת
.המתנהתקופתאין

עצמיתהשתתפיש
.עצמיתהשתתפותאין

הביטאתקופתבמהלךהפוליסההינאיהפרמיהשינוי
הביטוחותנאיהפרמיהחישובבסיסאתלשנותזכאית"ממרה" ניסיוןעלבהסתמך,מכןלאחרשנהכלובתום05.1.1ביוםלראשונה

הבסיסולפיהתחזיתלעומתבפועלהסיכוןבחינתכדיתוךהעבר
עלהמפקחשלמראשלאישורובכפוףזושבתכניתהאקטוארי .הביטוח

החברההודעתלאחריוםשלושיםלתוקפויכנסכזהשינוי .למבוטח

ובתעריפיםבכיסוייםשינוייםנערכולא,עתהעדכי,לצייןחשוב
.הביטוחעלהמפקחלמשרדילשינוייםבקשותהוגשוא%

ח"בשהחודשיתהפרמיהגובה
.הביטוחפרטיבדףכמפורט

הפרמיהמבנה
לוותקבהתאםשניםלחמשאחתתיקבעהפרמיה:משתנהפרמיה

.המבוטחשלוגילוהפוליסה
%ביטתנאי
המבוטחידי-עלהפייסה%ביטתמי המבוטח
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