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השקעותתיקבריותימשתתףמעורבחייםלביטוחהכללייטהתנאים

-הגדריי-גסעיף לצידוהמופיעההמשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה

:להלןכמפירט ההברה
.מ.בעלביטוחחברהמנורה- .לההמצורפיםותוספתספח)וכלההצעהוכןזהביטוחהוזה-הפילייה

החברהעםהמתקשר,התאגידאוהאדםבניחבר,האדם-הפוליסתבעי .הפוליסהכבעלכפוליסהנקובשמוואשרהפילי17הנשואביטוחכחוזה
בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהלפיבוטחושחייוהאדם-המביטת .כמבוטח

מקרהבקרות,הבוטותalJD<;הפוליסהלתנאיבהתאם,הזכאי-לה .הביטוח

ממנהנפרדבלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורךדף-הביטיחפרטידף העליסהמספרהכולל
.הבדמהונקופתלרבות,הספציפיהביטוחופרטי .הביטוחפרטיבדףהנקוביםהראשונייםהביטוחדמי-בסיסיתפרמיה

<D(הפוליסה3עלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמי-הפרמיה W ,לחברה
.בפוליסההאמורהתוספתכללרבות,הפוליסהתנאילפי ."הביטוחכרמידו"בכוה)הנקובהסכום-הבסיסיהביטוחסכום

,"הביטוחפרטידף"בהנקובהבסיסיהביטוחסכום-הביטוחסכום מדד"למוצמדכשהוא
תשלוםלהפסקתעד,הפוליסההוראותפי-על," .הפרמיה

.לפוליסה12בסעיףכמשמעותוךהמדד המהונתהתשואותנגזרותממנואשרמסויםהשקעותסל-השקעותתיק

-.11פוליסהפי-עלהזכךותלחישוביבסיס הביטוחתוכנית
השקעותתיקתרווחימשתתףחייםביטוחתוכנית- חדשותביטוחתוכניות)ביטוחעיסקיעלהפיקוחצופי-עלשאושרה

ובמסגרתההמפקחידיעלאושרהאשר,נ198-ב"התשמתוכניותיושינוי .הפוליסההוצאה
,ביטוחעסקיעלהפיקוחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-המפקח התשמ

.1981-א" כללרבות,81,1-א"התשמביטוחעיסקיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני

.מכוחואו,וזהחוקפי-עלוהוראהצו,אישור,תקנה חשבון

.להלן15בסעיףכאמוריערךאשרחשבון-חיזשי מצמודאשר,מצטברבונוסשלתחשיביתיתרה-המצטברהבונוסיתרת

,הענייןלפי,המוטבאוהפוליסהבעלאוהפוליסהלחובתאולזכות .בולאמורובכפוף,להלן!5בסעיףכמוגדר

.שליליוםויהיהיכולכאמורשבונוסבזהמובהריפקהסרלמען
בכפיפות,הפוליסהעלהחל,1981-א"התשמהביטוחחוזהחוק-החוק .ולהוראותיהלתנאיה

הקרנות,ההוןהשקעהדרכי)הביטנהעלהפיקוחתקנות-תקנות התשמ(הביטוחחברותשלוההתחייבויות
מעתשתחולנהכפי,ד1986" .לעת

וטיסותהתאבדית,החברהחגות-2 התחלתגמועךלתוקפהנאית,הגיליסהגיעל,החברהשלחבותה

במלואהששולמהגתנאיורקאךזאתאולם,בבליסהכמצוין,הביטוח ידיעלהמוצאת,הראשונההחיובבהודעתהנקוגה.הראשונההפרמיה

שקייטנוסףובתנאיתשלומהבתאריךחישהמביטחולן,החביה nfwyJiהצהרתעלחתימתומיוםאוהרפואיתהבדיקהלמבוטח

חיזהלכריתתהחגרההמנימהשבוליוםועד,הענףלפי,בריאות -עלהגיטיח
,הגופניבמצבו,גבריאותושינייתללא,הפוליסהפי .השבוטחשלבעיסוקיואובביצועו

מותיגרם)אם,"הביטוחסטם"מתשלוםפטורהתהאהחברה )או,התאבדותעקגהמגוטח

היההמבוטחאסבין)להתאגדות)מיי או,nlwlanחוזהכריתתמיוםשנהחיך,(לאואםוביןבדעתושפוי

_...הענייילפיהכל,שנוטיהלאחרהפוייסהחידושמיום ורקאךבמטוסכנוסעהמבוטחבטיסתהכרוךסיכוןיכלולהביטוח

כשירותתעודתבעל,אזרחיטייסבכליכנוסעהמבוטחיטוסאם שבה-נדיינהאותהשלהמוסמכתהרשותמטעם,נוסעיםלהשלות

רשויותידיעלמאושרתובטיסה,הטייסכליבעלתהחברהרשומה .ההמראהמקוםשלהתעופה

וגסיסותטייסגבליהמבוטחגטיסתהכווךסיכוייכלוללאהביסות .לעילמהמפורטהשונים
בהתאם,"הביטוחסכום"מתשלוםהחברהפטורהבומקרהבכל אולפוליסה

של"הנקיהבדיוןערך"אתהחברהתשלם,"החוק"לפי .הפוליסהתתבטלתשלומויעם,להלןד5כסעיףכהודרתוהפוליסה

עמדותגלוי)אי-3סעיף עלהביטוח
בכתבוההצהרותהידיעותיסודעלנעשההפוליסהפי לפימהננמימטעםאווהמבוטחהפוליסהבעלידיעללחברהשנמסרו

שללקיומועיקריתנאימהווהנכונותן.לפוליסהוהמצורפות,הענין

,לידתיתאריךחייהאורח,בריאיתולמצבהנוגעותעיגייתאם.הביטוח מקציעו
כריתתלמועדעדהחגרהמיזיעתהויתרו,המבוטחשלועיסוקי ניתנתאםיפן,העניןלפי,שבוטללאחרחידושולמועדעדאו,הגיטיחחוזה

,מטעמהאו,החגרהדי'-עלשנשאלהלשאיהלנהמלאהשאענהתשובה
-:הבאיתההוראותתחוינה,כאמורחידושואוהביטוחחוזהכריתתלפני

,הביטוחמקרהאירעלאעידכל-היארשאית,לחברההדברנודע(א) .לבוביטחאוהפיליסהלנעלבהודעה,הביטוחחוזהאתלבטל
הביטוחשמקרהאו,הגיטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדגרנודע(ב) אירע

,לעיל(א)קטןנסעיףהאמורפיעלהגיטוחחוזהשנתבטללפני יחסיבשיעיר,מופחתגיטיחסכיםגתשלוטרקחייבתהחגרהתהיה

שהיתההפרמיהלביןבכוליסהשנקבעההכרמיהשביןכיחסשהיא -עלנקגעת
האמוריתהעובדותכללידיעתההיבש)אילהחבוהידי .לאמיתן

לאחר,לעילזהף'גסעהאמורותלתריגותזכאיתתהיהלאהחגרה(יג ,שבוטללאחרמחיזושואוהביטוחחוזהמכריתתשניםשלוששחלפו

.מירמהנכוותפעלוהמגוטחאוהפוליסהגעלאםוזלת,הענייילפי
לפיתיהששכתהפרמיותתשלום-4סעיף תשולמנההפרמיות(א)

מבלי,בפוליסההקבועיםהפרעוןבוזרני תשלוםחובת.כךעלכלשהןהודעותלשלוחתיעלתתהייהשהחברה

לאחרונהחלפרעונהשזמןהפרמיהתשלוםעבנפסקתהפרמיות

.(לכןקודכחלפרעונןשזמןפרמיותלגביפרט,המבוטחמותלפני כחלק-שבשגורלסכוכתתווסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא(ב)

כשהיא,עתבאותהבחברההנהוגבשיעורריבית-ממנונפרדבלתי .בפועללתשלומהועדהפיגירהיווצרמיוםמחושבת

הגיטוחאתלבטלזכאיתהחברהתהיה,במיעדהפרמיהשילמהלא(נ,
.זהלעניןהחוקלחוואיתבכפיפות,הפוליסהפיעל לשלםישהפרמיותאת(ד)

ניתן.ליסה~נפכמצויין,החברהבמשרדי ית,פרמלתשלוםלבנקקבעהוראתידו-עלגםהפרמיותאתלשלם
החברהתראהכזהובמקרה(שיקיםשרוה)החברהלחשביוישירות את

כןכמו.כתשלומה,הפרמיהבסכוםבפנקהחברהחשבוןזיכוי זאתאך,בכוליגוההרשוםהבטיחסוכובאמצעותפרמיותלשיםניתן

וראך

"
.החגרהלפקודת(ם,)בשיק הן)

,לעילהמפורטותהדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת ,גרעונהזמןלאחראו
תתפרשלא,מסורםבמקרה,העניןלפי .כלשהם,אחריםבמקריםגבכןלנהוגכהסכמתה

של5נבסעיףכאמורהחידשיהחשביןעריכתלאחר,שיתבררעתבכל(ו) ,הפוליסה
הפסדהתהווה)שליליתהינה"המצטברהבוססיתרת"כי עלתחיל,(מצטבר

לשלםהחיגה,להלןלאמורבנפנף,"הפיליסהבעל" התוספת"-להלן)עתבאותההרלהלפרמיהתוספתלחגרה

להגטיחכדי,החברהידיעלתיקבע"לכרמיההתוספת".("לכרמיה שלתשלומואח

."הניטוהסכים" עלו.פוליסהוהוראיתהפרמיהכדין"לפרמיההתוספת"שלדינה(ז)

."לפרמיההתוספת"עלגםיחולוובפרמיה nabלאחר,יתברראם(1)חן)

~wwהבונוסיתרת"כילפרמיההתוספת אשר,לפרמיהבתוספותבהתחשבוכיחיוביתהינה"המצטבר הביטוחסכום.שלתשלומומובטח,שולמוכבר
תבטל," בל,ספקהסרימען."לפרמיההתוספת"תשלוםאתהחברה

חלקיסילוקעשה)לאאולפרמיההתוספתבוטלהלאעוד בתשלוםהפוליסהבעלמחוייב,להלןכאמור
"לפרטיההתוספת" לפי,המבוטחשלמזתוליוםעדאוהביטוחתקופתלתוםעד

.המוקדם לפרנויהתוספת"הפוליסהבעלעלהוטלה(2)
קטןסעיףפי-על" מההברהבכתבלבקשזכאיהפוליסהבעליהיה,לעיל(ו)

אתחלקיבאופןולסלקהפרמיהתוספתתשלובאתלהמסיק הובטחשכברלאחרגםלפרמיהתוספתהחברהנבתה.הביטוח

המיותרתהפרמיהתותיר-"הביטוחסכום.שלתשלומו למועדועדהזביהממועדההשקעותלתיקצמודהכשוזיא

.ההחזר חיייבהפוליסהשבעללאחר,אם(ט)
קטןסעיףפיעל"פרמיהבתוספת" לפי,מהפרנויה%15עלעלתהלפרמיההתוספתכיהתברר,לעיל'ו

שבוהאחרוןבהועדאו,האחרוןבינוארהלהאשר,הריאליערכה )הפרמיהתשלוםחל

הודעההחברהתשלח(מיניהםהמוקדםלפי כזהמוטבקייםאבחוזרחבלתיולמוטב)הפוליסהלבעלבכתב

הפוליסהובעל,וסכומה"לפרמיההתוספת"הטלתוברעל(בפוליסה התוספתיתרתואילו,%15בשעורלפרמיהתוספהלשלםחייביהיה

ההודעהמשלוחממועדיום60בתוך.הפוליסהלחובתתזקףלפרמיה
התוספתאתאףלגבותמהחברהבכתבלבקשהפוליסהבעלרשאי שמעללפרמיההעודפת

~15

ממועד,ן"העודפתהתוספת":להלן) yaבוקשלאאם.ואילךהאישור

o>w<האמורהבתקופההפוליסה< הפוליסהשלחלקיסילוקיחול,לפרמיההעודפתהתוספתאת

.זהחלקימסילוקחזרהתהיהולאהעודפתהתוספתאתהמשקף



--י
2ש%שסספש,

שביןליהטשווהיהיהכאמורשיסולק(הבסיסי)הביטוחסכום =הביטוחסכוםלשמירתהדרושההפרמיהלביןהעודפתהתוספת

=קייםשהיההביטוחבסכום<DJID,הסילוקלפניסמוך(הבסיסי) .העודפתהתוספתנקבעהבטרם

-בסעיףוכאמורההפרמיה-משמעו"הראליבערכהרמיה"'זנקלענין -3-1הידועמהמזךהמזזעלהשבויחס)ת)3אגדלהכשהיאזהקטן

ועדהפרמיותתשלוםחלשבוהאחרוןבמועדאוהאחרוןלינואר .המקרהלפי,"לפרמיההתוספת.הטלתביוםהידועהאחרוןהמדד

בסעיףכאמורהחלקיהסילוקאתבכתביבקשהפוליסהבעלאס(י) ט
-'טקטןסעיףפי-עלההודעהמשלוחממועדיום60תוך,לעיל' ששולמההפרמיהתיספהשללהחזרזכאיהפוליסהבעליהיה,לעיל

..שיבקשהסילוקלהיקףובכפוף,האמורהההודעהמשלוחממועד חפץאינוכי,לעיל(י)קטןבסעיףכאמור,הפיליסהבעלהודיע(יא)
- -,מהביטוחהלקאותוהאברהתמיר,"לפרמיההתוספת"בהשלום

="הביטוחסכום.1מסולקלביטוח,הפרמיהלתוספתשקולאשר -.זהמסילוקחזרהתהיהולא-בהתאםיופחת

,יחולו,במלואוהביטוחסילוקלנצישלהלןההוראות
~

שינויים (plעלגם,המחוייבים

'vזהבסעיףכאמורהביטוחשלתלקי.-

ושיסועפדיון,ליורקבזטוח,הייטוהסכום-5סעיף במקרההמגיעהסכוםאתלמוטבהחברהתשלםהמבוטחבמות(א)

=-יתרת"בצרוף,המבוטחעלהחלהבפוליסההאמורפיעלמינת -האחרוןהחודשיבחשבוןהפוליסהלזכותשנזקפה.המצטברהבונוס

-שישולםהסכוםפחת'לא,מקרהבכלואולם-הפטירהיוםלפני =הבונוסיתרת"אםאדוזאת,מוותבמקרההמגיעמהטכוסלמוטב

,שגעשההביטוחסכוםלסילוקבכפוףוהכל,שליליתתהיה"המצטבר

החברהתשלם,בחיהשהמבוטח,יבתנאהביטוחתקופתרתום(ש אתלמוטב
,סולקאםשסולקהביטוחחלקבניכוי,"הביטוחסכום" ליוםהעובני-סילוקהצעאס-המסולקהביטוחסכוםבתוספת

-הפוליסהלזכותשנזקפה,"המצטברהבונוסיתרת"ובצירוף;התשטם לחשבוןבהתאם,לחובתהאו
מועדלפנישנעשההאחרוןהחודשי .הביטוחתקופתתום

,הפוליסהפי-עלהביטוחאתלכטע,עתבכל,רשאיהמליסהבעל(ג) -ההודעהמסירתעםלתוקפויכנסהביטול.לחברהבכתבבהוגעה

.לחפרההאמורה. -עלהביטוחבוטל

אןזהסעיףלהוראותבהתאםהפוליסהפי עלאוהפוליסהבעלידיעלבין,לעיל(עגסעיףלהוראותבהתאם

-מסולקלביטוחהביטוחיומר,הפוליסהפזיוןנדרשולאההברהידי נדרש.מסולקערךהניטולבמועד)לגסקייםאס.להלןכמשמעות

<o1,פדיוןערךעתבאותהלגביהקיים)הפוליסהפדיון lwלבעל הפדיוןערךהפוליסה

.להלן(1)(ד)5בסעיףכאמור.הנקי לפחות,וכסידרןבמלואןהפרמיותשולמואם(ד)

-ביטוחשנותשתיבעי :דרישתולפי,'וכאהפוליסהבעליהיה,שלמות

הפדיוןערך".הנקיהפדיוןערךשלבסכוםהפנליסהלפדיון(1)
כלבניכוי"הסופיהפדיוןערך"פירשוהפוליסהלעניין"הנקי וכןבטחוןלושמשת,נשהפוליסהאו,הפחיסהעלהרובץחוב

בטכוסיהיההפוליסהכזיוןערך.הפרמיותחשבוןעלחובכל וללוחהניטוחלטכוסבהתאםשיחושב
הנצורףהפדיוןערכי בגיןפרמיותחוביגרע,הפוליסהפדיוןערךבחישוב.לפוליסה

העניןלפיתיגרעאו1סף)1תת,כזהחובקייבאם11פוליסה
15בסעיףכמשמעותוהפדיוןמערך"המצטברהבונוסיתרת" "Jהפדיוןערך")ולהלןלפוליסה jslen"המצטגרהבונוסיתרת"

פדיוןתשתחזבוועדלפנימנעךתתישב,זהקטןסעיףלצורך .-.הפוליסה

חופשי,מסולקלביטוחהפוליסהפי-עלהביטוחלהמרת(2)
,זמעי,,נ-מסולקערך.מוקטןביטחבסכום,פרמיותכ)מתשל הפדיוןערךשלהמכפלהידיעלהמתקבלהערך

במועדהסופי הפסקתבמועדהסילוקבמקדםפרמיותתשלנסהפסקת

סכום-להלןתיקראהמכפלהתוצאת.יות,הפרבתשלום המסולקהביטוח
כלשהובמיעדהשלוקמקזםזחלענין." ערךשיעירלביןהמסולקהערךשיעורביןהיחס,משמעו

-.לפוליסההמצורףכליחהמופיעיםהפידיון סכוםאתהחברהתקבע,מסולקלביטוחהביטוחהומר(1)(ה)

(1,(ד)5בסעיףלעילבמפורטשיחושבהמסולקהביטוח- .המסולקךהביטוחסכום":להלןתקראהחישובתוצאת)
-הגיעאובוטח,הנמתנוכןולאחרויסולקלביטוחהביטוחהומר2ן) -המוטבזנאילוהביטוחסכוםיקבע,הביטוחתקופתלתום

י"עפישתנהאשר,המסולקהביטוחכסכוםבהתחשב סכוםחושבפיהעלהריביתבניכויההשקעותשלתוצאותיהן

מתכניתהמתאימותההוראותפיעלהכלהבסיסיהביטוח הביטוח

_סעיףהוראותעלעדיפותזהסעיףהוראות.ה,לענין" חאג

ממועדזהלעניןתחוללא,מסולקלביטוחהביטוחהומר(3) -עללמדדההצמדההפרשיותתשלוםהפסקת
ההצמדהסעיףפי שלתוצאותיהןפי-עלישתנההמסולקהביטוחיסכום,מפוליסה

הבאיסרהביטוחסכותחושבפיה-עלהריביהבניכויההשקעות

17כוםחילוקידי-עליחושבהמסולקהביטוחשלהפדיוןערך -המסולקהביטוח

-הפדיוןערדתשלוםלפניסמוךערכולפי הנכון-לעיל(2,(ד)5בסעיףכהנזרתו-"הסילוקמקדס"ב

.הפדיוןלמועד דלעילההוראות(ן1

כשינוייםיחולהבמלואההביטוחסילוקלנבי .הניטוחDIJVשלחלקיסילוקעלגם,המהניבים

מיוחדיםמקרים-יסילויפדיון,ביטאסכיט-א5עיף? הפוליסההנאיפיעלהפרמיהמשתלמתאס,לעילהאמוראףעל(א,

,הביטוחמתקופתהקצרהתקופהבמשךאומראש'פעמחדבאופן תקופתמתוםלמדדהצמדהבדברהפיליסההוראותיחולולא

לפיהמניקםהסממיםיחושבוובמקומם,הפרמיותתשלוכ -על-העגיןלפז-ופדיוןתקופהתום,מוותלמקרההפוליסה
פי סכוםחושבפיה-עלהריביתבניכויההשקעותשלתוצאותיהן

.הבסיסיהביטוח -עלאם(ב)
הביטוחשנוםלתשלוםהמועד,הבסיסיהביטוחתנאיפי במקרהכיבזהמובהר-הביטוחתקופתפתוסהואמונתבמקרה

הביטוחסנוטעלתחוללא,הניטוחתקופתתוםלפניהמבוטחמות -עלההצמדההאמור

,הפטירהמיוםלמדךהצמדהתנאיסעיףפי תוצאותיהןפיעלייקבעהביטוחתקופתבתוםשישולבהסכוםאלא

הבסיסיהביטוחסטםחושבפיהעלהריביתבניכוי-ההשקטתשל בתכניתהרלוונטיותלהוראותבהתאםוזאת,ואילךהפטירהמיום-

הכיטותחוזהלחוק41בסעיףהאמורלמרות.הביטוח התשמ

במותלראותאין,זהקטןסעיףלענייןכימהמותנה,1981-א" זהקטןסעיףלעסיןהביטוחמקרהאלא,הביטוחכמקרההמבוטח

.הביטוחתקופתתוםמועדמקרהבכליהיה

הלואות-6סעיף הפוליסהבעלכאשר(א)

עלשהליטותובתנאי,פדיוןערךלקבלזכאי לבקשהפוליסהבעלרשאי,"מסולקביטוח"להומרלאהפוליסהפי

הפדיוןמיערך%90עלעולהשאינובסכוםהלוואה"החברה"מ
."הנקי עלייקבעואשרהריביתשיעורולפיהתנאיכלפיתינתןההלוואה(ב)

אישרהשההברהבתנאיוזאת,ההלנואהמתןביום"ההברה"ידי .הפוליסהלפעלהלוואהמתן

פדיוןהפוליסהתיפדה,מסולקלביטוחהביטוחהמרתשלבמקרה(ג)

כןאםאלא,ההלואהבגיןעתבאותההחובתרת'בגובהחלקה זאתשדרשהמיוםיום30תוך,כאמור,החוביתרתלחגרהתסולק

.2י)(ד)5לסעיףבהתאםיתנשב"המסולקביטוח"הסכום.בכתההחברה

חפיליסהחידוש-7סעיף הפדיוןשערךובתנאי-מסולקלביטוחהומרהאו,הפוליסהבוטלהאם

הפוליסהחידוש.חידושהאתלבקשהפוליסהבעלרשאי-שולםלא -על
פי-על,החברהידי-עלשייקבעולתנאיםבהתאםיהיהזהסעיףפי במלואוישולםההידושבגיןשהחורובתנאי,החידושבמועד,דעתהשיקול

.זהal>vinממיעד,חעידנושהמבוטחנוסףובתנאי

n?yv8-הכליסהושעבודושינויוטג)המקביעת הביטוחסכום"אתתשלםהחררה(א)
אך,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיע" .בפוליסההרשוםלמוטבורק

פי-על"הביטוחסכוס"במוטבהמזכהההיטוחמקרהאירעבטרם(ןב
הרשיםהמוטבאתלשניתהפוליסהבעלרשאי,הפוליסהתנאי הוראהלהשנמסרהלאחררקההברהאתיחייבהשינוי.בפוליסה

.בפוליסהידהעלנרשםוהוא,הפיליסהבעלבחתימת,כךעלבכתב יהיהלאמקוההשום(ג)

בלתיבקביעהמיטבלקבועשאיהפוליסהבעי אםאלא,חוזרהבלתילקביעהטכ)טשלקביעהישנתאו,חוזרת

.ההברחשלבכתבהסכמתהאתמראשלנךיקבל בטרם,כפוליסההרשוםלמוטבהמגיעהסכוםאתהחברהשילמנו(ד)

בחסימהבכהבהוראהפו-עלמן,במקומוכמוטבאחרבהגרשם עליביןהפוליסה3על
,המשפטביהידי-עלהמאושרתצוואתופי כלפיחכותסכלמשוחררתהחפרהתהא,לאחרתשלוםעלהמורה

.כמקומושיבואמיוכלעזבונו,הפוליסהבעלוכלפיאחראותו (ה)

בעליהיה,בחייםעודושהמבוטחובתנאי,הביטוחתקופתתוםלפני אתיחייבלאזהשעבוד.הפוליסהאתלשעבדרשאיהפוליסה

,השעבודדברעלככתבהודעהההברהקיבלהאםאלא,החברה הפוליסהבעל,המוטבשלזכויותיהם.הפוליסהבעל,ידי-עלחתומה

.האמורלשעבודככופותהיו,והמבוטח

מה)יתשלהתביעה-9עיף? ,העניןלפי,המבוטחבחייהביטוחתקופתבתוםאו,המבוטחבמות(א)

מידלחברהבכתבכדעללהודיעהמוטבאוהפוליסהבעלחייב .לונודעשהדברלאחר

אתלמוטבהחברהתשלםהביטוחהקופתבתוסאוהמבוטתבמות(ב)
.לעיל5בסעיףכאמור,הביטוחסכום"

.כעשהאם

1991מהדורה

..--



ימענוה_
כאמורהביטוחמקרהבעקבות,הפוליסהפי-עללתשלוםתביעה(נ) לקבלויהיהשניתן,תביעהטופסגביעלבכתבלחברהתימסר,לעיל

.3והמבוקשיםהמסמכים3לאליוויצורפודרישהפיעלמהחברה זמןתוךלחברהלמסור,העניןלפי,המבוטחעלאוהפוליסהבעלעל(ד)

והדרושיםהנוספיםוהמסמכיםהמידעאת,לכךשנדרשלאחר,סביר ככל,לחברהלעוורעליו,ברשותואינםואם,חבותהלבירורלחברה

.להשיגם,שיוכל על(ה)

הנובעתהתחייבותמכלהתברהתשוחרר,התביעהתשלוכידי .התביעהשולמהשבגינוהפוליסהשלחלקמאותואו,מהפוליסה

מותבמקרההפוליסהפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(1) והמסמכיםהתביעהלהשנמסרהמהיוםיום30תוך,המבוטה

.לעיל(ד,קטןובסעיף(ג)קטןבסעיףכאמור תקופת_בתוםהפוליסהפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחתרה(ז)

כאמור,והמסמכיםהמידעלהשנמסרומהיוםימים7תוך,הביטוח _..לעיל(ד)קטןובסעיף(ג)קטןבסעיף

בעל"מלההמגיעחו3כל,הפוליסהבניןתשלוםמכלתניההחברה(ח) עלהן,המוטבאוהמבוטותאו,הפוליסה
והןהפוליסהתנאיפי .אחרבאופן

הביישנית-10סעיף עלתביעהשלההתיישניתתקשת
קרותמיוםשניםשלושהיאהפיליסהפי _..הביטוחמקרה

=גילהוכחת-11סעיף עלנקבעתהפרמיה
יוםלפינקבעהמבוטחגיל.המבוטחשלגילופי הבאו,לושקדםזה,ההיטוחהתחלתלתאריךהיותרהקרובהולדתו

.אחריו -על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטחעל
רצונה.לשביענמ,תעודהידי שלבמקרהאו,יכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה.החברהשל

3סעיףראות)חיחילו,המבוטהשללפיתילתאריךגקשרעונדותהעלמת -~.הפוליסהשל

__הצמדהתנאי-12סעיף. (א)-

המחיריםמדדמשמעו,("המדד":ילהלן,"לצרכןהמחיריםמדד'4- המרכזיתהלשכהשקבעה(וירקותפירותכולל)ללצרכן

,אחרממשלתימוסדכליזי-עליתפרסםאםאף,לסטטיסטיקה מדדכללרבות

אותםעלבנוישהואבץ,במקומושיבואאחררשמי onנתונים

~>ywיבואאם.לאואםוביןהקייםהמדדבנויTb~אחר אתלסטטיסטיקההמרכזיתהללכהתקבע,הקייםהמדדבמקום

.המוחלףהמדדלביןבינוהיחס לשיעורמוצמדכשהואהבסיסיהביטוחטכוםהינוהביטוחטכוס(נב

מפורסםהמדדעד,בפילוסההנקתהיסודיהמדדמן,המדדעליית וזנספחיםעליחוללאלעילהאמור.התשלוםיוםלפנילאחרונה

תנאיולשנערלתקנות,החוקלהוראותובכפוףאחרתנקבעבהם לסעיףובכפוףהתשלומיםבמועדבתוקףשיהיוהפוליסה

"
.לעיל :כדלקמןתחושבלחברהשתשולםהכרמיה(ג)

- הצמדההפרשיבתוספתתשולםלשלםהפוליסהבעלשעלהפרמיה

בינםהידועהמדדלביןבפוליסההנקובהבסיסיהמדדביןלמדד

המאוחר-הואהתשלוכביצועיום,זהלענין.בפועלתשלוםכלבצוע- ההמחאההגיעהשגוהמועדאובהמחאההנקובהמועד:אלהמגין

לזכותבנקאיתהעברהפיעלהשלוםשלבמקרה.החברהלמשרדי בצועכיוסבבנקהחברהחשבוןזיכוייוםיחשב,החברההשבון

פי-עליהיהשיקיםבשרותהפרמיהנביתמועד.בפועלהתשלוכ האחרוניכהימים3-4אובחודש15עד31יןבימים,החברהקביעת

-.החודששל

=הביטוחתקופת-3נסעיף בבעמודהנקובההביטוחתקופת
שינויוכלקבועההינההפוליסהשל' .ומראשבכתבהצדדיםהסכמתטעוןבה

דיווח)השבונםניהול,השסעות-14סעיף בהתאםתבוצענה("ההשקעות-להלך)ההשקעותבתיק"ההשקעות"(א)

לזביהםיייערכוהחברההשקעותמיתרבנפרדינוהלו,לתקנות .נפרדיםהש3ונוה

פי-עלהמלעדףדעתהשיקוללפיהחמרהידי-עלייעשו"ההשקעות"(ב) ובסיכוניםבתשואותההחשבותתוךמקצועיותמידהאמות
וכבלי עניןכללהעזיף

עלשיקולכל~

המבוטחיםכללשלענינםפני-
.נאותהובזהירותסבירהבשקידה,לבבתםוזאתהתכניתבמסגרה בהחברהתשקול,השקעותיהעללהחליטבבואה

:אלהאתהשארו" לתשואותלבבשים,סוגמאותוחילופיותהשקעהאפשרויות.1

-.ביניהםוליחסהצפוייםולסיכונים ההשקעהכדאיותאתגם-ערךבניירוההיאההשקעהכאשר.2

כלכליותנציהבאמותכשהיאהערךניירלאיכותבהתאכ

איכותאתגם-חובבאורתהיאההשקעהוכאשר,מקופלות להתחייבותמספקתבטוחההיאוהאםהבטוחה

אגרתלפי .החוב

,יצויינובההודעה,קלנדריתלשנהאחת,למבוטחתשלחהחברה(ג) הדוליוםנכון
מקריןפי-עלהבטוחסכומי:הבאיםהענינים,ח" הביט

השונים"
יתרהלרבות)"המצטברהבונוסיתרת",הפדיוןערך,

שנקבעההשקעותסרוגלפי"ההשקעות.שלההתפלגות,(שלילית ),בתקנות

ח"הדומתייחסאליהבשנהנגבואשרהפרמיהסכומי לביןדת,מוצנ"בסיסיתפרמיה"ביןאבחנהתוך,האחרוןהשנתי

.שולמהאם,לעיל4סעיףפיעלפרמיהתוספת

המצטברהבונוסהישוב-15סעיף מצטברחשבוןהחברהתערוך,האחתןהעסקיםביום,לחודשאחת(א)

אולםמההשקעותהנובעים,(שלילייםאוחיוביים)הבונוסיםשל אותובחשמןיובאלא,ההשקעותתיקשלהתשואהחישובלצורך

לביטוחהתשואההמטחתלהשפעתהמתיחסההשקטתמתוקחלק :להלן)עבודהכושראבדן

.("החודשיהחשבון' תוכגית.בהמצויינותלנוסחאותבהתאםייערך"החודשיהחשבון"(ב)

."המצטברהבונוסיתרת"אתההברהתקבעובמהלכו"ח.הביט ..-:כדלקמןהינה,זהלענין,"הניטוחתוכנית"הוראותתמצית

את,חודשמדי,ההברהתקבע"החודשיהחשבון"במסגרת.1
קטןסעיףפי-עלהקבועליום"ההשקעות"שלהמשוערךהשווי הנשוערךהשווי"-להלן)החשבוןנעשהלגביובחודש,'א

החודשיה יההשקשתמתוך,תגבההחברה.2
בשיעורחדשייםניהולדמי," ."החודשיהמשוערךהשווי,מ%16,1של

שיעורהחברהי"עייקבע"החודשיההשברן"עריכתבמסגרת.3 פי-עליחושבאשר"ההשקעוה"שלהחודשיההתשואה

"הביטוחתכנית-בוהמופיעותשלהלןהרלבנטיותהנוסחאות להלן)

:י"-הבחודשעףe/oשתסומן,"החודשיתהתשואה"-
:נגדיר 4

ההודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשווי= .השוסף
החודשבמשךששולמותקופהותוםפדיוןסכומיה8 מוותמקריבגיןשהשתחררההצילמריתוהרזרבה.,..1.

.החודשבמשךששולמו 0

החודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשווי= .הקודכ

.ההודשבמשךההשקטתבתיק)שהושקעסכומיה=כ =ש

.4-מ%75.0של12-ההחלק-ניהולדמי

סגרת,בנשניתנוהלוואותכוללותההשקעות,ספקהסרלמען לאותוהשייכיכומנים(מ)בפיגורפרמיות,הפוליסותפדיוןערך

.השקעותתיק

.:ק2)-אני
":

4)=RM

הכלליםלפיולפוליסהלחברהתיוחס"החודשיתהתשואה".4 :כדלקמן

מהשיעור(שווהאו)קטנהתהיה.ההוזשיתהתשואה"אס(אא) הריאליתהחודשיתהעליה"של
במלואהתיוחסהיאי"א," .לפוליסה

החודשיתהעליה"מדולה)תהיה"החוזשיתאה)יהתשאם(בב) הריאלית

-:כדלקמןולחברהלפוליסהתיוחסהיא," זהיהיהלפוליסהשייוחס"החודשיתהתשואה"חלק

מההפרש%85בצרוף"הריאליתהחודשיתשעליההשווה השבין

החודשיתהעליה"לבין"החידשיתתשואה" שייכתתהיה,"החודשיתתשואה.הויתרת-"הריאלית

.ידהעלותיגבהלחברה החודשיתהתשואה"הלק
סעיףפי-עללפוליסההמיוחס" החודשיתהתשואה":להלןיכונה,לעיל(בב)או(אא)קטן

."לייחוס

-ה(לעיל4קטןסעיףלענין

:נגדיר

-

.החשבנןעריכתבעהידועמדד=11 (1

.לושקדםבחודשידועמדד=1הנן-
לפיתחושבמניסויםלחודש"הריאליתהחודשיתהעליה.,אזי הנוסתא

IM-ג)]-1 / l ( ~a*00165.1)ן

השיעורעםתודשמדיתושווה"לייחוסהחדשיתהתשואה".5
חושבפיהעל,הריבית*למדדההצמדהשלהאהרוןהחודשי ."הבסיסיהביטוחמכום"
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שנתפרשו

הפוליסהאבדןלגסעיףההשואה"כי,האהרוגהבפיסקהכאמורמההשוואהיתברראם לייחוסהחודשית
ורקאךתיעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכתשלהאחרוןהחודשי-מהשיעורגדולה" עלשתימסרלאחר-חודשיבונתיחושבהאמורההריביתבצרוףלמדדההצמדה

ידי-עלYS~"Vכנוסההודעההמליסהבעלדי' יהיואם,ממשלתייםואגרותמיסיםבתשלוםישאהפוליסהבעל.החברה-ייזקףאשר,.הביטוחתכניונ"בהרלבנטיותהניסחאותפי-על

.חדשהפוליסהעריכתוהוצאות,כאלה=."המצטברהבונוסיתרה"לייצורףיפיליסה תשואה-שה,האמורהההשוואהאגב,יהברראם,אולם

שלהאהרוןהחודשימהשיעיתקטנה"לייחוסהחודשיה נוספיםתשלומים18סעיף,לעילזהקטןבסעיףהאמורההריביתבצרוףלמדדההצמדה

הממשלתייםהמיטיכאתלחברהלשלטחייב,המוטבאו.הפוליסהבעל-תכנית"בהרלבנטיותהנוסחאותפיעל,חודשיהפסדיחושב הביט

""
סכומיעל,הפרמיותעלהמוטליםאוהפוליסהעלהחליםוהעירונזים-הבונוסיתרת"מויופחתהפוליסהלחובהייזקףאשר, המצטבר

לפילשלמםמחוייבתשהחברההאחריםהתשלומיםכלועלהביטוח-." וביןהפוליסההוצאתבתאריךקיימיםהאלההמיסיםאםבין,הפוליסה-

חייבכן.לתשלוםעדאחרזמןבכלאו,קיומהתקופתבמשךיוטלואםחייביהינולצרפושישהחוזשיהבונוסאםביןכי,בזהמובהר.6 הואאםובין
הוצאתמתוךהנובעותההוצאותאתלחברהלשלםהפוליסהבעלבשיעור"המצטברהבונוסיתרת"תשוערך,שלילי בעד,הפוליסהעלהתוספותבעדההוצאותאת,(פוליסהדמי)הפוליסה-,לייחוסהחודשיתהתשואה"

.אחרותתעודותבעד),ממנההעתקות

לזכותנזקפתאשר,תרשיביתיתרההינה"המצטברהבונוסיתרת" או)מתווספתאלא,לחלוקהשמדתואעהלחובההאוהפוליסה

כתיבתשינוי-19סעיף.תשלומםבעת11פוליסהפיעללמוטבשיגיעולסכומים(נגרעת ,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם
אוזירתואתהעתיק,העניןלפי (6,(ב,עד(11(ב)קטניםבסעפיםהאמור

חובתהדי)החברהיוצאת,לחברהכךעלהודיעולאכתובתואתשינהלגוסחאזתבהתאםפורש' .לההידועההאחרונההכתובתלפיהודעותיהמשלוחידיעל--גויותלקביעתבפועלוהחישובהביטוחןהוכגית"בהמופיעות

."הביטוח1וכנית,'בוההוראותהנוסחאיתפי-עליעשההצדדים

השיבוטמקוסך20סעיףהחודשיט!3-ג,המצטברהבונוסיתרתתחשבלעייהאמוראףעל שלבסמכותורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתיךהנובעותהתביעות.לאפלכשווה,הביטוחלתקועתניט,הראש

.אביבבתלהמוסמךהמשפטבית ,ספקהסרלמען
יתהיהכול,,יעילכמוגדר,המצטברהבונוסתרת' היתהאלייאשרסכוםמכלתוכחאשר,הפסק)שליליתיתרה

כללי-21סעיף.חיוביתהיתההיתרהאםמתויספת כלאתהחברהשלהראשיבמשרדלקבלזכאייהיהשפוליסתבעל.1-

שיערוךכללי/'המצטברהבונוס"מחישביםפיהןעלהנוסחאות המסולקהביטוחסכוס.לעדכוןהמתאימותהנוסחאות,ההשקעות
", חישוב,(הבסיסיהביטוחסכוםחושבפיהעל)הז1עריפיתהריבית=לחברההודעות-16סעיף

אחרפרטכלאוההשקיתמתנצאנתהנובעתהפרמיהתוספתתוגשנההמוטבאוnwlann,הפוליסהבללשלוההצהרותההודעותכל אךלחברה

.זכויותיולחישובהדרושאחרתבכתובתאו,גכוליסהכרשום,משרדיהבכתובתירי מהפוליסהיבעלבגתגהחגרהתודיעשעליה
לזמן)מ"

)DHההגאיםבין)הפוליסהשלהכללייםההגאיםביןסתירהשלבסקרון.1כל.,תידיע שינץ
שארועל,בהתאמההמסוייםהנספחוזנאייחולו,מסוייםנספחשללכךהסכימההחגרהאםרקלונוקגוייניבתנאיהאןבפיליסה ,הכללייםהתנאיםיחולוהפוליסההלקי.לשלייהמשנספהאובפוליסהכדעלמתאיםרישוםורשמהנכהב

מ"בעלביטוחחברהמנורה
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