
מנירהש
808הפח

מנהלים-קיצבהמרב-ם'חילביטוחהנללייםהתנאים
שנירלעמיתלקיצבהגמלנקופתמוגר

תחיקתילהסדרנפיפות
תוכניתבמסגרתהוצאהזופוליסה,מאחרכיומוצהרמוסכם
תקנותפי-על,הכנסה-מסנציבדי'עלשאושרהביטוח
1964-יד'תשכ(גמל-קופותולניהוללאישורגללים)הננסה-מס

,(התחיקתייההסדר'להלן)
התחיקתיבהסדרהכלולותלהוראותכפופיםיהיוהפוליסהתנאי
.פיועלהמוצאותלהנחיות,,בוחול,ששינוןובגל

הגדרות-1סעיף
המשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
:להלןכמפורטלצידוהמופיעה
.מ"בעלביטוחחברהמנורה-החברה
ותוספתנספחוכלההצעהוכןזהביטוחחוזה-הפוליסה
.לההמצורפים

עםהמתקשר,תאגידאןאדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל
בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחתההחברה
.הפוליסהכבעל

נקובשמוואשרהפוליסהלפיבוטחושחייוהאדם-המבוטח
.כמבוטחבפוליסה
,הביטוחלסכום,0ה'הפוללתנאיבהתאם,הזכאי-המוטב

.הביטוחמקרהבקרותן

בלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף
,הספציפיהביטוחופרטי0ה'הפולמספרהכולל,ממנהנפרד
למטרותמהשכרההפרשותשעוריובן,הביטוחתקופתלרבות
,הפוליסהמבוססתעליהםותגמוליםפיצויים

הנקוביםהביטוחתחילתבעתח,הביטדמי-בסיסיתפרמיה
.הבסיסיתלתוכניתהביטוחפרטיבדף

הפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמי-הפרמיה
.הפוליסהתנאילפי,לחברהלשלם
החודשים12-בהמבוטחשלהממוצעשכרו-התיתובתקרת

כל,החישובלצוררכאשר)ר.ר-במונפל,הנדוןהחודששלפנין

,חודשים12-מפחותעונדואם(למדדמוצמדתמשכורת
.האחרוןמעבידואצלעבודתוחודשיממוצע
למוטבהחברהי"עשישולםקבועחודשןסכום-גימלה
.בחייםבהיותובקשתו9יעללמבוטחאו,המבוטחמותבמקרה
%80עור'בשלחסכוןצבירהכוללת-הבסיסיתהתכנית
.מותלמקרהביטוחיכיסויובנוסףמהפרמיה

לחסכוןמהפרמיה%100שלצבירה-(קיוםאם)נוסףחסנון
.בלבד
ביטולבמקרההפוליסהלבעלהמגיעהמנום-פדיוןערך

.7בסעיףהמפירטיםבתנאיםהפוליסה
שלאבמקרההפוליסהלבעלע'המגהסכום-סילוקערך

בתנאיםנפדתהלאוהפוליסהמהםחלקאוהביטוחדמישולמו
.7בסעיףהמפורטים

Qההשקעותסל-ההשקעותתיק , , lonנגזרותממנואשר
.זופוליסהפי-עללחישוביםבסיסהמהוותהתשואות
.החברהשלההשקעותבתיקהשקעות-השקעות
עלבפיקוחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-המפקח

.1981-א"התשמ,ביטוח'ע0ק

,1981-א"התשמ,ביטוחעסקיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני
.מכוחוגאוזהחוקפיעלוהוראהצו,אישור,תקנהכללרבות
.981ך-א"התשמהביטוחחוזהחוק-החוק

,ההוןהשקעתדרכי)הביטוחעלהפיקוחתקנות-הבקנזס
נפי,1986-ו"התשמ(ביטוחחברותשלת,וההתחייבויהקרנות

.לעתמעתשתחולנה
שקבעה(וירקותפירותכולל)לצרכןהמחיריםמדד-מדד

כלידי-עליתפרסםאםאף,לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה
בין,במקומושיבואאחררשמימדדלרבות,אחרממשלתימוסד
אםוביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםאותםעלבנוישהוא
הלשכהתקבע,הקייםהמדדבמקוםאחרTTnיבואאם.לאו

המוחלףהמדדלביןבינוהיחסאתלסטטיסטיקההמרכזית
(שליליאוחיובי)הרווחשלמצטברחשבון-חודשיחשבון
,מההשקעותהנובע

ההשקעותשלהמשוערךהשווי-החודשיהמשוערךהשוני
Qליום '

~

ounהחודשיהחשבוןנעשהבוהחודששלהאחרון.
.vo~18(4)להלןכמפורטהניהוללדמיתופפת-תוספת

הביטוחפרטיבדףהנקובהגילאו70גיל-תקופהתום
,שניהםמביןהמוקדם

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

פרטיבדףבפוליסהנמצויין,הביטוחהתחלתבמועד
הפרמיהבמלואהששולמהבתנאיזאתאולם,הביטוח

המוצאת,הראשונההחיובבהודעתהנקובה,הראשונה
תשלומהבתאריךחישהמבוטחוכן,החברהידי-על

הרפואיתהבדיקהלמבוטחשנעשתהשמיוםנוסףותנאי
ועד,הענייןלפי,בריאותהצהרתעלחתימתומיוםאו

פי-עלהביטוחחוזהלכריתתהחברההסכימהשבוליום
,הגופניבמצבו,בבריאותושינויחללא,הפוליסה
.המבוטחשלבעיסוקואובמקצועו

נגרםאם,הביטוחסכוםמתשלוםפטורהתהיההחברה(ב)
בין)להתאבדותנסייןאו!התאבדותעקבהמבוטחמות
שנהתוך,(לאואםיביןבדעתו~lDWהיההמביטתאם

הפוליסהחידושמיוםאו,הביטוחחוזהכריתתמיום
אם,הביטוחמנוםהגדלתביצועמיוםאישבוטלהלאחר

.הענייןלפיהכל,כזהנתבקש
,הביטוחסכוםמתשלוםהחברהפטורהבומקרהבכל(ג)

ערךאתהחברהתשלם,החוקלפיאולפוליסהבהתאם
ועם,להלן(ז)7בסעיףכהגדרתוהפוליסהשלהנקיהפדיון
.הפוליסהתתבטלתשלומו

גילויאי-3מקיף

"
ובדות

וההצהרותהידיעותיסודעלנעשההפוליסהפי-עלהביטוח
או,והמבוטחהפוליסהבעלדי'-עללחברהשנמסרובנתב
מהווהנכונותן.לפוליסההמצורפות,הענייןלפי,מהםמימטעם
למצבהנוגעותעובדותאם.הביטוחשללקיומועיקריתנאי

שלועיסוקומקצועו,לידתותאריך,חייואורח!בריאותו
חוזהבריתתלמועדעדהחברהמידיעתהוסתרו,המבוטח
וכן,הענייןלפי,שבוטללאחרחידושולמועדעדאו,הביטוח
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פנייהש
שנשאלהלשאלהוכנהמלאהשאיננהתשובהניתנהאם

*אהניטוחחוזהכריתתלפני,מטעמהאוהחברהעמידי
:הבאותההוראותתחולנה,כאמורדושו'ח
מקרהאירעלאעודכל-היארשאית,לחברההדברנודע(א)

לבעלבהודעה,הגיטוחחתהאתלבטל,הביטוח
.למבוטחאוהפוליסה

בעלזכאי,זהסעיףמכחהפוליסהאתהחברהביטלה(ב)
שלאחרהתקופהבעדששילםהפרמיותלהחזרהפוליסה
פעלאםזולת,המבטחהוצאותבניכוי,למזהצמוד,הביטול

.מרמהבכוונתהפוליסהבעל
אוהביטוחןמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע(ג)

nluחוזהשנתבטללפניאירעהביטוחשמקרה ~anפי-על
רקחייבתהחברהתהיה,לעיל(א)קטןבסעיףהאמור

nleסכוםבתשלום ~aניחסשהואיחסיבשיעור,מופחת
שהיתההפרמיהלביןבפוליסהשנקבעההפרמוהשבין

העובדותכללידיעתההובאואילוהחברהידי-עלנקבעת
.לאמיתןהאמורות

אםביטוחתגמולימתשלוםכלילפטורהתהיההתברה(ד)
לאסבירמבטחאםאומירמהומנוונתניתנההתשובה

,יותרמרוביםביטוחבדמיאףחוזהבאותומתקשרהיה
.לאנייתוהמצבאתידעאילו

זהבסעיףהאמורותלתרופותזכאיתתהיהלאהחברה(ה)
nlu~anחוזהמכריתתשניםשלוששחלפולאחר,לעיל
בעלאםזולת,הענייןלפי,שבוטללאחרמחידושואו

אםלמעט,מרמהבכוונתפעלוהמבוטחאוהפוליפה
וכנהמלאההיתהשלאתשובהניתנהשעליההעובדה
מקרהשקרהלפנילהתקייםחדלה
nvשלאאו,הביטוח ~ Dwnהמבטחחבותעל,מקרהועל

.הוקפהעלאו

n~vo4-ספרתיותתשלום
מבלי,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמרתשולמנההפרמיות(א)

,כךעלכלשהןהודעותלשלוחחייבתתהיהשהחברה
תשלוםחובת.החברהתסכיםשלהןהתשלוםמדרכיבאחת

בכךאיןאולם,הביטוחמקרהקרותעםנפסקתהפרמיות
פרעונןשזמןפרמיותמתשלוםהפוליסהבעלאתלפתורכדי
.הביטוחמקרהקרותלפניחלו

לאמורבהתאם,המבוטחשללשכרוצמודהתהיההפרמיה(ב)
לאתשולםכלשהוחודשבגיןפרמיה.הביטוחפרטיבדף
השכרשולםשבעבורוהחודשלאחרלחודשך5-מהיאוחר

ובין"הבסיסיתלתכניתפרמיה"ביןתחולקהפרמיה(ג)
.6בסעיףהמפורטיםהכלליםלפי"נוסףלחסנוןפרמיה"

לסכוםתתוסף,במועדהנלשהיפרמיהשולמהלא(ד)

הנהוגבשיעור,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלק-שבפיגור
ותר'לאאך(7.פ20010/5לשנתובכוןעתבאותהבחברה
הפיגורהיווצרמיוםמחושבתנשהיא,,%15שלמשיעור

.בפועללתשלומהועד
תהיה,במועדהממנהחלקאוהפרמיהשולמהלא(ה)

הפוליסהפיעלהביטוחאתלבטלזכאותהחברה
.זהלענייןהחוקלהוראותבכפיפות

.בפוליסהכמצויין,החברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת(ו)
לבנקקבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלםניתן

(שיקיםשירות)החברהלחשבוןושירותפרמיותלתשלום
בבנקהחברהחשבוןזינויאתהחברהתראהכזהובמקרה
.כתשלומה,הפרמיהבסכום

808נספח
הדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת(ז)

המפ
~

במקום,הענייןלפי,פרעונהזמןלאחראן,לעילרטית
במקריםגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרשלא,מסויים
.כלשהםאחרים

המצטברהחסכוןוחישובהפרמיהחלוקת-6סעיף
ביןהודשמדיתחולקזהנספחפיעללביטוחהפרמיה(א)

פיעלנוסףלחסכוןפרמיהוביןהבסיסיתלתכניתפרמיה
:הבאותהאפשרויותאחתלפי,הביטוחפרטיבדףהאמור

מתוךהנקובהשיעור,נוסףלחסכוןקבועההקצאהישאם-
יהיההפרמיהושארנוסףלחסכוןפרמיהיהיההפרמיה
.הבסיסיתלתכניתפרמיה

וביןכספינסכוםבין)מפוייםביטוחסכוםהתבקשאם-
הפרמיהחלוקת,(המבוטחשלהחודשישכרושלככפולה
עלהמבוטחבמותשישולםשהסניםנדיחודשמדיתחושב

שווהיהיה(המצטברהחסנןיתרתלרבות)6סעיףפי
המבוקשהביטוחלסכום

ביטוחסכוםאונוסףלחסכוןקבועההקצאהבהעדר-
.ת'הבסי0לתכניתתופנההפרמיהגל,מינימלי

בגלהפרמיההקצאתאופןאתלשנותרשאי0ה'הפולבעל(י
מהשינויכתיצאהאםואולם,לחברהבנתבהודעהי"עעת

השינוי,המבוטחמותלמקרההביטוחסכוםיגדלהמבוקש

מצבעלהצהרהתקבלשהחברהלאחררקלתוקפויכנס'
מצבאודותשיידרשאחרמידענלגאוהמבוטחשלבריאותו
אישורלקבלתעד,בכתבהשינויאתותאשר,בריאותו
.הפרמיותחלוקתבאופןשינוייחוללא,כאמור

עודכלשינויללאתישארשבפוליסההפרמיהחלוקת(ג)

מעלבשנה%10-מביותרגדל(נ"אהמבוטחשלשכרו
עלההמבוטחשלשכריאם.להלןבמפורט,המדדעליית
"החיתוםתקרת"מעלפרמיהנלאזי,"החיתוםייתקרתמעל

,בפוליסההנהוגהחלוקהאופן.נוסףלחסכוןפרשהתהנה
ורקאךיחול'החיתוםלתקרתשמעקרהשכרלעלייתעובר
שלבריאותומצבעלהצהרהתקבלשההברהלאחר

,בריאותומצבאודותשיידרשאחרמידעכלגאוהמבוטח
.בכתבהפרמיההגדלתאתותאשר

פרמיהלשלםהפוליסהבעלרשאי,החברהבהסכמת(ד)
פיעללשלםשעליוהחודשיותלפרמיותבנוסףפעמית-חד

.נוסףלחסכוןבפרמיהתיחשבכזאתפרמיהוכל,הפוליסה
מהפרמיה%80שלהצבירההינההבסיסיהחסכוןיתרת(ה)

תוצאותפיעלמשוערכתכשהיאהבסיסיתלתכנית
.17בסעיףלאמורובהתאםההשקעות

מהפרמיה%700שלהצבירההינההנוסףההסנוןיתרת(ו)

ההשקעותתוצאותפיעלמשוערכתכשהיאנוסףלחסכון
,17בסעיףלאמורובהתאם

ועוד'הבסיסהחסמןיתרתהיגההמצטברהחסנוןיתרת(ז)

.הנוסףהחסנןיתרת
ששולמהפרמיה,(ו)-ו(ה)ק"בסהאמורהשיערוךלעניין(ח)

1-בשולמהכאילותחושבלחודש15.ל1-הבין
ואילךונחודש16-מהששולמהפרמיהואילו,לחודש
.העוקבלחודש1-בשולמהכאילותחושב

תשלוםתחילתלפזימוותבמקלהביטוחפכום-6סעיף

הגמלה
12לסעיףובהתאם,בתוקףהביטוחבהיותהמבוטחבמות(א)

חודשיתגימלה,ליורשואולמוטבהחברהתשלםי,להל
:נדלקמןושתחושבשניםחמשבמשךשתשולם
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מנייהש
פרטישבדף"ביטוחי0כומי'בטבלתהנקובהפכום(1)

מוכפל,מותוביוםהמבוטחשלגילולידהביטוח
בפועלששולמההבסיסיתלתכניתהחודשיתבפרמיה
ועוד;00ך-בומחולק,פרמיותשולמובוהאחרוןבחודש

.המבוטחמותביוםהכוללהחסכוןיתרת(2)
לההמגיעחובכלשמתקבלמסכוםתנכההחברה(3)

תנאיפיעלהןהמוטבאוהמבוטחאוהפוליסהמבעל
.דיןגלפיעלאחרבאופןוהןהפוליסה

(2)*(1)תוצאתהכפלתתהיההחודשיתהגימלה(4)
תוצאותפיעלחודשמדיותשתנה0177.0-ב(3)פחות
שלריביתבנינוי17בסעיףכמפורטההשקעותתיק

.(%5.2שלשנתיתלריביתערךשווה)%206.0
,לוהמגיעההגימלהקבלתבמקום,רשאייהיההמוטב(ב)

(3)-(1)(א)6בסעיףהמפורטיםהסכומיםאתלקבל
הגימלהתשלומיהתחלתלאחר,גןכמו.פעמי-חדנסכום,

התשלומיםשארהווןאתלבקשיורשואוהמוטברשאי
הבאההגימלהבסיסעליחושבהגימלההוון.לוהמגיעים
שלשנתיתריביתולפיהווןאילולאמשתלמתשהייתה

%5.2.

הפוליסהוסילוקוו'פד,ביטול-7סעיף
פיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,'רשאהפוליסהבעל(א)

פדיוןערךאתולקבללחברהבנתבבהודעההפוליסה
מסירתעםלתוקפוייכנסהביטול.להלןהמפורטהפוליסה
הפוליסהפי-עלהביטוחבוטל.לחברההאמורהההודעה
(ה)4סעיףלהוראותבהתאםאוזהפעיףלהוראותבהתאם

תבוטל.החברהידיעלאוהפוליסהבעלדי'עלביןלעילי עלביטוחלסכוםהזכות
המבוטחמותובמקרה,6ק"ספי

.בלבדהפדיוןערךשולם' השווהיהאהפדיוןערך(ב)
יתרתמתוךלהלןשיפורטלשיעיר

אם)הנופףהחסנומיתרת%100ועוד,הבסיסיהחסכון
.(יש

שיעורפרמיותשולמושבגינםחודשים'מס
11-0%0.50
23-12%0.60
35-24%0.70
47-36%0.80
59-48%0.90
%0.100ויותר60

ובתנאי,חודשים60-מפחותפרמיותששולמובמקרה(ג)
הפרמיותתשלוםהפסקתביןיותראושנהשחלפהנוסף
השיעור("המסולקהערך"תקופת),הפדיוןמיעדובון

oהחסכוןמתוך ~ oln'להלן1'מ0בלוחכמפורטייקבע.
בעקבותשלאהבסיסילביטוחהפרמיותתשלוםהופסק(ד)

המפורטיםהערכיםפיעלהפדיוןערךיתישב,עבודהעזיבת
לביטוחהפרמיותתשלוםהוקטן.(ג)-ו(ב)7בסעיף
בעלידיעלבפועלהמשולםשכרהקטנתבגיןשלאהבסיסי
חלקאותובגיןהפדיוןערךוחושב,למבוטח0ה'הפול

,(ב)7בסעיףהמפורטיםהערכיםפיעלשהיקטןמהפרמיה
.ואילךההקטנהממועדיחילו(ג)7סעוףותנאי

למקרההפוליסהפדיוןערך,(ב)קטןבסעיףהאמורלמרות(ה)
ובתנאי,הפוליסהבעלאצלעבודתואתהמבוטחעזיבת

ערך":להלן)העזיבהלמועדעדבמלואןשולמושהפרמיות
החסכוןיתרתמתוךהבאלשיעורשווהיהיה,("מיוחדפדיון

:(ישאם)הנוסףהחסכוןמיתרת00ך%ד,וע,הבסיסי

2001
~

עמוד6M06Sט011

806נספח
IVפרמיותשולמושבגינםחודשים'מ0 '1W

11-1%0.85
23-12%2.87
35-24%4.90
47-36%6.93
59-48%8.96
%0.100:ויותר60

נוסףובתנאי,חודשים60-מפחותפרמיות,ששולםבמקרה(ו)
וביןהפרמיותתשלוםהפסקתביןיותראושנהשחלפה
מתוךהשיעור("המסולקיהערך'תקופת),הפדיוןמועד

.להלן2'מ0בלוחכמפורטקבע"'הבסי0החסכון
אולמבוטחאוהפוליסהלבעלהחברהתשלםמקרהבכל(ז)

הפדיוןערךשהואהפוליסהשלהנקיהפדיוןערךאתלמוטב
אוהמבוטחאוהפוליסהמבעללההמגיעחובגלבניכוי

כלפיעלאחרבאופןוהןהפוליסהתנאיפיעלהןהמוטב
.דין

("הפיצויים"להלן)הפדיוןבערךהפיטוריםפיצויימרכיב(ח)

:להלן(2)או(1)מביןהנמוךלסכוםשווה
משוערכותכשהןפיצוייםח"עששולמוהפרמיותכלסך(1)

להוראותבהתאם,ההשקעותתוצאותפי-על
.המתאימות

פרמיהכשלכל,פיצוייםח"עששולמוהפרמיותכל0ך(2)
הקובעהמזזמן,למדדהצמדההפרשייתווספוכאמור

.האמורהפיצוייםתשלוםביוםהידועהאחרוןד-למזועד
בכל.לעיל(ח)5שבסעיףהכלליםיחולו,זהקטןסעיףלענון
פדיוןערךעלהפיצוייםמרכיבפדיוןערךיעלהלאמקרה

.לעיל(ג)קטןבסעיףכמוגדרהפוליסה
יחושבם'הפיצוימרכיבפדיוןערך,הכנסהמספקודתלצורך(ט)

:כדלקמן
הפיצוייםמרכיבפדיךערךיהיה-הבסיסיהחסכוןבגין(1)

שביןביחסהבסיסיהביטוחפדיוןערךלמכפלתשווה
מהפרמיה%90לביןפיצוייםח"עששולמההפרמיה
.הבסיסיהביטוחבגיןששולמה

הפיצוייםמרכיבפדיוןערךיהיה-הנוסףהחסכוןבגין(2)
שביןביחסהמיוחדהחיסכוןפדיוןערךלמכפלתשווה

ששולמההפרמיהלביןפיצוייםח"עששולמההפרמיה
.המיוחדהחיסכוןבגין

:נגדיר(3)
z=הפיצוייםמרכיב.
.נולההתכניתמפדיוןהמבוטחשקיבלכוללסכום=4
.פעמיתחדפוליסהפדיוןערך=8
.טהורחסכוןביטוחו1'פדערך=0
.(1-בהסבםשנקבעהריסקשיעור)=ז
.לפיצוייםההפרשהשיעור=ק

R=הכוללההפרשהשיעור.
-אזי
4קיB+Cllx(-2ק+8+קאם
אזא

מ0לצורךהפיצויםמרכיבפדיוןערךיעלהלאמקרהבכל
,לעיל(ג)קטןבסעיףכמוגדרהפוליסהפדיוןערךעלהכנ0ה

ללאהפוליסהאתלפדותרשאייהיהלאליסה,הפבעל(י)
,אצלועובדהמבוטחעודנל,המבוטחהסכמת

ההסדרלהוראותבהתאםיבוצעהפדיוןערךתשלום(יא)
.התחיקתי

בסעיףהמוזנרותבנסיבותהפוליסהאתהחברהתבטלאם(יב)
קטןלסעיףבהתאםתהיההפדיוןלערךהזכאות,לעיל(ה)4
.לעיל(ב)

מ"בעלביטוחחברהמגורה6מתוך3



מנייהש
שתתבקשמהיוםיום30תוךישולםהכוללהפדיוןערך(יג)

.החוקלהוראתבכפיפות,לשלמוהחברה
בעליהאהפוליסהבעלאצלעבודתואתהמבוטחעזב(יד)

.0ה'הפולעלהבעלותאתלולהעביררשאיהפוליפה
בנסיבותהפוליסהבעלאצלעבודתואתהמבוטחעזב(טו)

זכאיהפוליסהבעליהיה,פיטוריןבפצוייאותומזכותשאזנן
בכל.לי0ה,בפכהגדרתום'הפיצויפדיוןערךאתלקבל
הפוליסהחלקאתלבעלותולקבלזכאיהעובדהיה'מקרה
חשבוןעלוהמבוטח0ה'הפולבעלמתשלומיהנובע

.התגמולים
והמעבידהעובדמו*הסנאםתוקףיהאלאזולהסכמה
,העובדלידיהפוליסהעלהבעלותהעירתעלמראש

הסכמהללאזופוליסהלפדותרשאיהפוליסהבעלאין(טז)
י"עכךעלהחלטהניתנהאםאלא,המבוטחמאתבכתב
.בורראומשפטבית

0

פדיוןלאחךחי!ביטכיסויהמשך-8ף'" רשאייהיההמבוטח,הפוליסהפדיוןשלמקרהבכל(א)

שלהביטוחממנום%70עדשלשטוחיכיסוילהמשך
ללא,המצטברהחיסכוןיתרתפחותהבסיסיתהתבנית

הפרמיהאתושילםשהמשיךובתנאינוסףתום!ח
.ומלארצוףבאורחהמתאימה

aבפוליסההמבוטחרכש(ב) 'nlotlריסקכולל)נוספים
בביטוחיםגםהכיסוילהמשךזכאייהיה,והרחבות(נוסף
.לעיל(א)8בסעיףכמתואראלה
הפוליסהחידוש-9סעיף

בעלרשאי,שולםלאהפדיוןשערךובתנאי,הפוליסהבוטלהאם
זהסעיףפיעלהפוליסהחידוש.חידושהאתלבקשהפוליסה

שיקולפי-על,החברהידי-עלשייקבעולתנאיםבהתאםיהיה
ישולםהחידושבגיןשהחובובתנאי,החידושבמועד,דעתה
.זהתשלוםבמועדחיעודנושהמבוטחנוסףותנאיבמלואו

n 'vo10-גומלהתשלום
ולכלבקשתופ"עגימלהלקבלתהמבוטחשלונאותובעת(א)

חודשיתגימלה,למבוטחהחברהתשלם,70בגילהמאוחר
עם.חייוימילגל,הבקשהשלאחרלחודש1-מההחל
וצנוםבתשלוםחייבתהחברהתהיהלאהבקשהקבלת

.אחרסכוםכלאוהפדיוןערךאוהביטוח
0ה'הפולשל'הנקהפדיוןלערךשווהיהיההגימלהסכום(ב)

.10000-בומחולקגמלהבמקדםמוכפלהבקשהביום
לאעודכלתקףויהיההביטוחפרטיבדףמופיעזהמקדם
בסעיףכמפורט)הגימלהמקדמיאתהחברהשינתה

.הביטוחפרטיבדףהנקובהתאריךעדולפחות,((ו)10
הגימלהתוגדל,שנה15-מלמעלהפרמיותושולמובמידה(ג)

ששולמהנוספתשנהכלבגין(ב)בסעיףלאמורמעבר
%5תוספתלמקסימוםעד,%6.0-במלאהפרמיהעבורה
.מלאהפרמיהתשלוםשנות25לאחר

תקופתולמשךם'בחיהואעודכללמבוטחתשולםהגימלה(ד)
לאחרהמבוטחמותבמקרה.גימלאות80ךשלמינימום
80ךלוששולמוילפניהגימלהתשלוםהתתלתמועד

עדלמוטבהגימלהתשלומייימשכו,חודשייםגימלהוכשלודוי
תשלומיהתחלתמאזהחודשייםהתשלומים180תום

.הגימלה
זהיסעיףפיעלגימלהלקבלהמוטבאוהמבוטחהחל(ה)

ההשקעותתיקתוצאותפיעלחודשמדיסכומהישתנה

808נספח
ערךשווה)%206.0שלריביתבנינוי17בסעיףכמפורט
.(%5.2שלשנתיתלריבית

הגימלהבפיסקתהנקובהתאריךלאחר,רשאיתהחברה(ו)
למקדםהגומלהמקדםאתלעדכן,הביטוחפרטישבדף
,הגימלהמקדםשלמחדשלעידכוןעדבתוקףשיהיהחדש

יומייםעיתוניםבשנייפורסםזהעדנן.המפקחבאישור
.השנתיהדיווחבעתעצמולמבוטחוכןהעבריתבשפה

אחתפעם,המבוטח'זנא,(ו)בסעיףלעילהאמורלמרות(ז)
עדלוהמובטחהגימלהמקדםאתלקבעהביטוחבתקופת
aלשבע ~ Jwמתחילתאוהאחרוןהמקדםעדנןממועד

הודעהכךעלשנתןובתנאי,מביניהםהאחרון,הביטוח
.לחברהבכתב

הלוואות-11מקיף
אשרהריביתשיעוריולפיהתנאיםלפיתינתןההלוואה(א)

בתנאיוזאת,ההלואהמתןביוםהחברהידיעלייקבעו
בכפיפות,הפוליסהלבעלההלוואהמתןאישרהשהחברה
.התחיקתילהסדר

מסכוםתקוזז,כלשהימסיבה,הפוליסהביטולשלבמקרה(ב)
.מוקדמתהודעהמתןללאההלואהיתרתהפדיין

המוטבקביקת2י-סעיף אך,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(א)

,דיןפיעלליורשואו0ה'בפולהרשוםלמוטבורק

פיעלבסכוםמוטבהמזכההביטוחמקרהאירעבטרם(ב)
המוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,0ה'הפולתנאי

לאחררקהחברהאתיחייבהשינון.בפוליסההרשום
,הפוליפהבעלבחתימת,כךעלבכתנהוראהלהשנמסרה

.בפוליסהידה-עלנרשםוהוא
מוטבלקבועזכאילן0ה*הפבעליהיהלאמקרהבשום(ג)

מוסבשלקביעהלשנותאו,חוזרת!בלהבקביעה
אתמראשלכךיקבלאםאלא,חוזרתבלתילקביעה
.החברהשלבנתבהסכמתה

,בפוליסההרשוםלמוטבהמגיעה0נוםאתהחברהלמה'ש(ד)

הוראהפי-עלבין,במקומונמוטבאחרבהנרשםבטרם
המאושרתצוואתופי-עלובין0ה,הפולבעלבחתימתבכתב

תהא,לאחרתשלוםעלהמורה,המשפטביתידי-על
בעליכלפיאחדאותוגלפיחבותמכלמשוחררתהחברה
.במקומושיבואמיוגלעזבונו,הפוליסה

התביעה-13סעיף
תשלומה* עללהודיעהמוטבאוהפוליסהבעלחייב,המבוטחבמות(א)

.לונודעשהדברלאחרמידלחברהבכתבכך
הפכומיםאתלמוטבהחברהתשלםהמבוטחבמות(ב)

.לעיל6בסעיףהמפורטים
הביטוחמקרהבעקבות,הפוליסהפי-עללתשלוםתביעה(ג)

,תביעהODIOגביעלבכתבלחברהתימסר,לעילכאמור
3לאליוויצורפודרישהפי-עלמהחברהלקבלויהיהשניתן

.סבירבאופןבוהמבוקשיםהמסמכים
להברהלמתר,הענייןלפי,המוטבעלאוהפוליסהבעלעל(ד)

והמסמניםהמידעאת,לכךשנדרשלאחר,סבירזמןתוך
אינםואם,חבותהלבירורלחברההדרושיםהנוספים
.להשיגם,שיונלככל,לחברהלעזורעליו,ברשותו

התחייבותמכלהחברהתשוחרר,התביעהתשלוםידי-על(ה)
שבגינוהפוליפהשלחלקמאותואו,מהפוליסההנובעת
.התביעהשולמה
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מנייהש
במקרההפוליסהפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(1)

המידעלהשנמסרומהיוםיום30תוך,המבוטחמות
.לעיל(ד)קטןוסעיף(ג)קטןבסעיףכאמורוהמסמכים

לההמגיעחובכל,0ה'הפולבגיןתשלוםמגלתנכההחברה(ז)
תנאיפי-עלהן,המוטבאו,המבוטחאו,הפוליסהמבעל
.דיןפיעלאחרבאופןוהןזופוליסה

גילהוכחת-14סעיף

לפינקבעהמבוטחגיל.המבוטחשלגילולפינקבעתהפרמיה
לושקדםזה,הביטוחתחילתלתאריךביותרהקרובהולדתויום
.אחריוהבאאו
לשביעות,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטחעל

.החברהשלרצונה
שלבמקרהאו,וכנהמלאהשאיגהתשובהמתןשלבמקרה
יחולו,המבוטחשללידתולתאריךבקשרעובדותהעלמת
.הפוליסהשל3סעיףהוראות
הצמדהתנאי-15סעיף

ר-למזהצמדההפרשייתווספוהביטוחפרטיבדףלפרמיה(א)
ביוםהידועהמדדלבין0ה,בפולהנקובהבסיסיהמדדבין

העברהפי-עלתשלוםשלבמקרה.בפועלתשלוםגלביצוע
חשב",קבעהוראתשלאו,החברהחשבוןלזכותבנקאית

.בפיעלהתשלוםביצועכיוםבבנקהחברהחשבוןזינוייום
תווספו',הביטוחפרטיבדףבשקליםנקובהביטוחסכוםאם(ב)

0י'הב0המדדביןלמדדהצמדההפרשיהביטוחלסכום
סעיףפיעלהחישובביוםע,הידהמדדלביןבפוליסההנקוב

.(א)5

קדודהעזיבתשלבמקרהריסקברירת-18סעיף
,הפוליסהבעלאצלעבודתומקוםאתיעזובשהמבוטחבמקרה
ריסקח,בביטלבטחומהחברה,בנתב,לבקשהמבוטחרשאי

שלמוותלמקרההביטוחבסכום,בלבד(מוותלמקרה)
עזיבתמתאריךאתתשנהעלתעלהשלאלתקופה,הפוליסה
פיעלבלבדמוותלסיכוןפרמיהתשלוםתמורת,העבודה
לתוקפויוחזרהביטוחאם,עתבאותהבחברההנהוגהתעריף
מקוםאתהמבוטחעזיבת'לפנשהיוהתנאיםיחולו,מכןלאחר
.עבודתו

תבוטל,הפרמיותתשממיחודשו,לאהאמורההשנהבתוםאם

הפרמיותתשלומןבסיסעליעשההפדיוןערךחישוב.הפוליסה

ח,לביטזהנספחפיעלהפרמהתשלוםלמעט)המקוריות
מוותלמקרהלביטוחאין.7שבסעיףלכלליםבהתאם(ריסק
.סילוקוערניפדיוןערכיבלבד

n

'

yo174ודיווחחשבונותניהולהשהעיף

מיתרבנפרדינוהלו,לתקנותבהתאםתבוצענהההשקעות(א)
.נפרדיםחשבונותלגביהןויערכוהחברההשקעות

,הבלעדידעתהשיקוללפיהחברהידי-על,ייעשההשקעות(ב)
בתשואותת,התחשבתוךמקצועיותמידהאמות9י-על

עניינםפניעלשיקולוכלענייןכללהעדיףומבליובסיכונים
,לבבתוםוזאתהתכניתבמסגרתהמבוטחיםכללשל

עללהחליטבבואה.נאותהובזהירותסבירהבשקידה
;אלהאתהשארביןהחברהתשקול,ההשקעות

לבבשים,סוגמאותוחילופיתהשקעהאפשרות(1)
.בינוהםוליחסהצפוייםולסיכוניםלתשואות

כדאיותגם-ערךבניירותהיאההשקעהכאשר(2)
באמותכשהיאהערך-ניירלאיכותבהתאםההשקעה

באגרותהיאההשקעהוכאשר,מקובלותכלכליותמידה

נ
"

806מ
מספקתבטוחההיאואםהבטוחהאיכותאתגם-חוב

.החובאגרתלפילהתחייבות
עלהדיווחתקנותפיעלהודעותלמבוטחתשלחהחברה(ג)

.לעתמעתשישתנןנפי(ביטוחבחוזיתנאים)ביטוחעסקי

0

החסכיןיתרתשיערוך184ף'" החברהתערוך,האחרוןהעסקיםביום,לחודשאחת(א)

.החודשיהחשבון
:כדלקמןלנוסחאותבהתאםייערךהחודשיהחשבון(ב)

אתחודשמדיהחברהתקבעהחודשיהחשבוןבמסגרת(1)
.החודשיהמשוערךהשווי

חודשייםניהולדמיההשקעותמתוךתגבההחברה(2)
.החודשיהמשוערךמהשווי%20/1שלבשיעור

החברהידי-עליקבע,החודשהחשבוןעריכתבמסגרת(3)
האשתסומן,ההשקעותשלהחודשיתהתשואהשיעור

:(י-הבחודש
:נגדיר

החודשבשףההשקעותשלהמשוערךהשווי=4
.השוטף

בגיןשהשתחררהDACבניכויביטוחעתודת=8
.החודשבמשךששולמותביעות

ההודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשווי=0
.הקודם

.החודשבמשךההשקעותבתיקשהושקעוסכומים=ם
.4-מ%6.0של12-ההחלק-ניהולדמי=[

נהשקעות,ספקהסדלמען
~

לל
~

שנותנוהלנאותת
לאותוהשייכיםומזומנים,הפוליסותפדיוןערךבמסגרת

.ת,השקעתיק
חא=(4*0-8-ס_[)אזי

(0+ס-2ש)

בסכום,הניהוללדמיתוספתלגבותרשאיתהחברה(4)
תיקשלהראליתמהתשואה%15עליעלהשלא

,לעילהקבועיםהניהולדמיניכוילאחר,ההשקעות
:להלןלאומרבכפוףותיגבהשתחושב

בערכיםשנתיבסיסעלשנהמדיתחושבהתוספת(א)
-"שנה"זהן"לענ;שליליים,אחיובייםראליים
31עדפלוניתשנהשלבינואר1-מתפוקה

;שנהאותהשלבדצמבר
כלבחישובואולם,חיוביתתוספתרקיגבההמבטח(ב)

שנצברהשליליתתוספתתנונהחיוביתתוספת
;קודמותבשנים

השנתאולביטוחההצטרפותבשנת,האמוראףעל(ג)

ממועדהתוספתחישוביערך,הפולן0הסיום
.הענייןלפי,הסייםלמועדעדאוההצטרפות

nלעניין 'yoבנינויתחושבראליתתשואה,זה
~

lYW

מיוםהידועיםרים,השעלפיהמדדשלהירידהאוהעליה
נעשהשלגביההתקופהם,תליוםועדהתקופהתחילת
.החישוב
.להלןכמפורטלפוליסהתיוחס,התשואהיתרת

עלתשוערכנההנוסףהחסכוןויתרתהבסיסיהחסכוןיתרת(ג)
לאחרהראליתמהתשואהB5%דהיינו,נטוהתשואהפי

.זהבסעיףלאמורבכפוף,הקבועיםהניהולדמיניכוי
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מנייהש
לחברההודעות-19סעיף
אוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל

ורקאךמסרו*המסמכיםוגלבכתבלחברהתוגשנההמוטב
מסניפיבאחדאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדהלחברה
ע'תודשעליהאחרתגנתובתאו,הארץברחביהחברה
כל.(תודיעאם)לזמןמזמןהפוליסהלבעלבכתבהחברה
החברהאםרקלתוקפויכנסבתנאיהאובפוליפהשינוי

בפוליסהכךעלמתאיםרישוםורשמהבכוכבלכךהמנומה
.לפוליסהבתוספתאו

פוליסהאבדן-20סעיף
אךתעשה,הושחתהאושאבדהליסה,פבמקום,פוליסהעריכת

הפוליסהבעל.הפוליסהבעלידי-עלהודעהשתימפרלאחרירק
,גאלהוהיואם,ממשלתייםואגרותם'מי0בתשלוםישא

.חדשהליסה,פעריכתוהוצאות

נוספיםתשלומים-21סעיף
המיסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהמוטלותאוהפוליסהעלהחליםוהעירונייםהממשלתיים
האחרוםתשלומיםגלועלהביטוחסכומיעל,הפרמיות
האלההמסיםאםן'ב,הפוליסה'לפלשלםמחוייבתשהחברה

806נספח
במשךעליוטלו,יאםוביןהפוליסההוצאתבתאריךקיימים
.לתשלוםעדאחרזמןבגלאו,קימהתקופת

n 'vo22-התיישנות
שלושהיאהפוליסה*פ-עלתביעהשלההתיישנותתקופת

3W'Qהביטוחמקרהקרותמיום.

n ~vo23-כתובתשיתי
אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

יוצאת,לחברהכךעלהידיעולאכתובתואתשינהאודירתו
בת,הכתלפיה'דעות,המשלוח'ד,-עלחובתהידיהחברה

.לההידועההאחרונה

ס

"
השיפוטמקום-24יף

ירקאךתהיינההזאתלי0ה,הפמתוךהנובעותהתביעות
.אביב-בתלהמוסמךהמשפטביתבסמכות

גללי-26סעיף

לביןהפוליסהשלהכלקיםהתנאיםביןסתירהשלבמקרה
המסוייםהנספחתנאייחולו,מסוייםנספחשלהתנאים

.ים,הכללהתנאיםיחולוהפוליסהחלקישארועלבהתאמה

הפדיוןמועדוביןפרמיותתשלוםהפסקתממועדשחלפושלמותשניםןחודשי,

ן%0.73,%7.70י%4.68,66.ו%ן%8.63,%.%6.541%9.561%2.691%5,%3.52ן%0.50ן1-1ו
ו%1.77ו%1.77ו%2.75,%4.711%3.73ו%5.69,%7.651%6.67ן%8.63ן%9.81ן%0.60ן12-ש2
ו%2.81וד%2.8ו%2.81ו%8.79ו%4.78ו%0.77ו%4.711%8.721%2.741%6.75ו%0.70ו24-י36

%0.87[1%0.87ן8.עו%0861%0.870ו%0.85ו%0.811%0.821%0.831%0.84ו%0.80וי3847
%0.961%0.96ן%0.96,%0.961%0.96ן%0.95,א.%0ן%0.93ן%0.911%0.92ן%0.90ן59-48

ןן[-ןןןן[ןן%0.1001[-691י

הפדיוןמועדוביןפרמיותתשלוםnpoDnממועדשהלששלמותשניםןחודשי
תשלום

ן%0.90,%5.881%0.891%5.89,%0.87-1%5.871%0.88ק%5.851%0.861%5.88,%0.85ן-11-1
23-12,%2,87,%7.871%2.88,%7.88,%2.891%7.89,%2.90,%7.901%2.911%2.91,%2.91
%4.931%4.93,%4.93,%4.931%4.93,%9.92,%4.92,%9.91,ד%4.9,%4.901%9.90ן35-24

%6.951%6.951%6.951%6.951%6.951%6.951%6.951ן%1.95ן364711%6.931%1.941%6.94
%8.97,%8.971%8.97ק%973,%8.971%8.971%8.971%8.971%8.97ן%3.97,%8.96,59-48 ,

ןןןןךןןןןןן%0.100,60+
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