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עצמאים8(קיצבה)מלב8חייםלכיסוחהכללייםהתנאים
ליוםההשקעותשלהמשוערךהשווי-החודשיהמשתרוהשווילעצמאייםלקיצבהגמלנקופתמיגר
,החודשיהחשתךנעשהבוהחודששלהאחרוןהעסקיטתהילתילהסדנכפיפות

.(4)18'סעלהלןכמפורטהניהוללדמיתוספת-תיספתתוכניתבמסגרתהוצאהווופוליסהמאחרכיומוצהרמוסכם
המוקדםהביטוחפרטיבדףהנקובהגילאו70גיל-תקופהתוםהנגסה-מסתקנותפי-על,הכנסה-מסנציבידיעלשאושרהביטוח

גס-קופותולניהוללאישורכללים)

"
.שניהםמביןההסדר"להלן)1964-תשכייד

,(התחיקתי
התחיקתיבהסדרהכלולותלהוראותכפופיםיהיוהפוליסהתנאי ובכל

.פיועלהמוצאותולהנחיות,בושיחולשינוי

הגדרות-גסעיף
המופיעההמשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
:להלןכמפורטלצידו

.מ"בעלביטוחתברהמנורה-החברה
ותוספתנספחוכלההצעהוכןזהיטות'צחווה-הפאיסה
.לההמצורפים

עםהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהגעל
בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבהווההחברה
.הפוליסהכבעל

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

נפרדבלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף
לרבות,הספציפיהביטוחופרטיהפוליסהמספרהכולל,ממנה
.וזביטוחדמיוכן,הביטוחתקופת
בדףהנקוביםהביטוחתחילתבעתהביטוחדמי-בסיסיתפרמיה
.הבסיסיתלתוכניתהביטוחפרטי

הפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמי-הפרמיה
.הפוליסהתגאילפי,לחברהלשלם
במקרהלמוטבהחברהי"עשישולםקבועחודשיסכום-גימלה
.בחייםבהיותובקשתופיעללמבוטחאו,המבוטחמות

%80בשיעורלחסכוןצבירהכוללת4הבסיסיתהתכנית
.מוותלמקרהביטוחיכיסויובנוסףמהפרמיה

לחסכוןמהפרמיה10041שלצבירה-(קייםאם)נוסףתסכין
.בלבד
הפוליסהביטולבמקרההפוליסהלבעלהמגיעהסכום-פדיוןערן

.7בסעיףהמפורטיםבתנאים
שולמושלאבמקרההפוליסהלבעלהמגיעהסכום-וצילוקערך
בתנאיםנפדתהלאוהפוליסהמהםחלקאוהביטוחדמי

,7בסעיףהמפורטים

נגזרותממנואשרמסוייםההשקעותסל-ההשקעותתיק
.זופוליסהפי-עללחישוביםבסיסהמהוותהתשואות
.החברהשלההשקעותבתיקהשקעות-השקעות
עסקיעלבפיקותבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-המפקח
.1981-א"התשמ,ביטוח
,1981-א"התשמ,ביטוחעסקיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני לרבות

.מכוחואו/וזהחוקפיעלוהוראהצו,אישור,תקנהכל
.1981-א"התשמהביטוחחווהחוק-החוק

הקרנות,ההוןהשקעתדרכי)הביטוחעלהפיקוחתקנות-התקנות
שתחולנהכפי,1986-ו"התשמ(ביטוחחברותשלוההתחייבויות

.לעתמעת
הלשכהשקבעהוירקונהפירותוכולללצרכןהמחיריםמדד-מדד

מוסדכלידי-עליתפרסםאםאף,לסטטיסטיקההמרכזית

שהואבין,במקומושיבואאחררשמימדדלרבות,אחרממשלתי
.לאואסוביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםגיוונםעלבנוי מדדיבואאם

המרכזיתהלשכהתקבע,הקייםהמדדבמקוםאחר
המוחלףהמדדלביןבינוהיחסאתלסטטיסטיקה

הנובע(שליליאוחיובי)הרווחשלמצטברחשבון-חודשיחשבון
.מההשקעות

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

אאם,הביטוחמרטיבדףבפוליסהכמצויין/הביטוחהתחלת
הנקובה,הראשונההפרמיהבמלואהששולמהבתנאיזאת

וכן,החברהידי-עלהמחיאת,הראשונההחיובבהודעת
שנעשתהשמיוםנוסףותנאיתשלומהבתאריךהישהמבוטח
הצחרתעלחתימתומיוםאוהרפואיתהבדיקהלמבוטח
לכריתתהחברההסכימהשבוליוםועד,הענייןלפי,בריאות
במצבו,בבריאותושינויחללא,הפחיסהפי-עלהפיסוחחוזה

.המבוטחשלבעיסוקואובמקצועו,הגופני (
מותנגרםאם,הביטוחסכוםמתשלוםפטורהתהיההחברהמ

אםבין)להתאבדותנסיוןאו,התאבדותעקבהמבוטת
מיוםשנהתון,(לאואםוביןבדעתושפויהיההמבוטח
לאחרהפוליסהחידושמיוםאו,הביטוחחוזהכריתת

נתבקשאם,הביטוחסכוםהגדלתביצועמיוםאושבוטלה
.הענייןלפיהכל,כזה

בהתאם,הביטוחסכוםמתשלוםהתברחפטורהבומקרהבכל(ג)
הנקיהפדיוןערךאתהחברהתשלם,החוקלפיאולפוליסה

תתבטלתשלומוועם,להלן(ד)7בסעיףכהגדרתוהפוליסהשל
.הפוליסה

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

עיקריתנאימהווהנכונותן.לפוליסההמצורפות,הענייןלפי,מהם
אורח,בריאותולמצבהנוגעותעובדותאם.הביטוחשללקיומו
הוסתרו,המבוטחשלפיסוקומקצועו,לידתותאריך,חייו

למועדעדאו,הביטוחחוזהכריתתלמאדעדהחברהמידיעת
שאיננהתשובהניתנהאםובן,הענייןלפי,שבוסללאחרהידושו
לפני,מטעמהאוהחברהידי-עלשנשאלהלשאלהוכנהמלאה
ההוראותתחולנה,כאמורחידושואוהשיטוחחתהכריתת
:הבאות

מקרהאירעלאעודכל-היארשאית,לתפרההדברנודע(א)
אוהפוליסהלבעלבהודעה,הביטוחחוזהאתלבטל,הביטוח
.למבוטח

הפוליסהבעלזכאי,זהסעיףמכתהפוליסהאתהחברהביטלהם)
צמוד,הביטולשלאחרהתקופהבעדששילםהפרמיותלהחזר
הפוליסהבעלפעלאםנולת,המבטחהוצאותבניכוי,למדד
.מרמהבכוונת

שמקרהאו,הביטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע(ג)
האמורפי-עלהביטוחחוזהשנתבטללפניאירעהביטוח
סכוםבתשלוםרקחייבתההברהתהיה,לעיל(א)קטןבסעיף
הפרמיהשביןכיחסשהואיחסיבשיעור,מופחתניטוח

ידי-עלנקבעתשהיתההפרמיהלביןבפוליסהשנקבעה
.לאמיתןהאמורותהעובדותכללידיעתההובאואילוהחברה

אםביטוחתגמולימתשלוםכלילפטורהתהיההחברה(ד)
היהלאסבירמבטחאםאומירמהבכוונתניתנההתשובה
ידעאילו,יותרמרוביםביטוחבדמיאףחוזהבאותומתקשר

.לאמיצוהמצבאת
,לעילזהבסעיףהאמורותלתרופותזכאיתתהיהלאהחברה(ה)

מחידושיאוהביטוחחוזהמכריתתשניםשלוששחלפולאחר
המבוטחאוהפוליסהבעלאםזולת,הענייןלפי,שבוטללאחר
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שלאתשובהניתנהשעליההעובדהאםלמעט,מרמהבכוונתפעלו
או,הביטוחמקרהשקרהלפנילהתקייםחדלהוכנהמלאההיתה
.היקפהעלאוהמבטחחבותעל,מקרחועלהשפיעהשלא

הפרמיותתשלום-4סעיף
מבלי,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנההפרמיות(א)

באחת,כךעלכלשהןהודעותלשלוחחייבונתהיהשהחברה
הפרמיותתשלוםחובת.התברהתסכיםשלהןהתשלוםמדרכי בכךאיןאולם,הביטוחמקרהקרותעםנפסקת

אתלפתורכדי
קרותלפניחלופרעונןשזמןפרמיותמתשלוםהפוליסהבעל

.הביטוחמקרה
פרטיבדףלאמורבהתאם,למדדצמודהתהיההפרמיהט)

.הביטוח
פרמיה"ובין"הבסיסיתלתכניתפרמיה"ביןתחליקהפומיה(ג)

.$בסעיףהמפורטיםהכלליםלפי"נוסףלחסכון
-שבפיגורלסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא(ד)

באותהבחברההנהוגבשיעור,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלק
,.%15שלמשיעוריותרלאאך(2001596.7לשנתנכון)עת

.בפועללתשלומהועדהפיגורהיווצרמיוםמתושבתכשהיא
התברהתהיה,במועדהממנההלקאוהפומיהשולמהלא(ה)

להוראותבכפיפותהפוליסהפיעלהביטוחאתלבטלזכאית
.זהלענייןהחוק

.בפוליסהכמצויין,התברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת(ו)
לתשלוםלבנקקבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלםניתן

כוהובמקרה(שיקיםשירות)החברהלחשבוךישירותפרמיות
,הפרמיהבסכוםבבנקהחברהחשבוןזיכויאתהחברהתראה

.כתשלומה
המפורטותהדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת(ז)

לא,מסוייםבמקום,הענייןלפי,פרעונהזמןלאחראו,לעיל
.כלשהםאחריםבמקריםגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרש

המצטברהחסכוןוחישובהפרמיהחלוקת-5סעיף
פרמיהביןחודשמדיתחולקזהנספחפיעללביטוחהפרמיה(א)

בדףהאמורפיעלנוסףלחסכוןפרמיהוביןהבסיסיתלתכנית
:הבאותהאפשרויותאחתלפי,הביטוחפרטי מתוךהנקובהשיעור,נוסףלחסכוןקבועההקצאהישאם-

פרמיהיהיההפרמיהושארנוסףלחסכוןפרמיהיהיההפרמיה
.הבסיסיתלתכנית

תחושבהפרמיהחלוקת,מסוייםביטוחסכוםהתבקשאם-

6סעיףפיעלהמבוטחבמותשישולםשהסכוםכדיחודשמדי הכולהחסכוןיתרתלרבות)

הביטוחלסכוםשווהיהיה"
תעוקש

ביטוחסכוםאונוסףלחסכוןקבועההקצאהבהעדר-
.הבסיסיתלתכניתתופנההפרמיהכל,מינימלי (

עתבכלהפרמיההקצאתאופןאתלשנותרשאיהפוליסהבעלה
מהשינויכתוצאהאםואולם,לחברהבכתבהודעהי"ע

השינוי,המבוטחמותלמקרההביטוחסכוםיגדלהמבוקש
מצבעלהצהרהתקבלשהתפרהלאחררקלתוקפוייכנס

מצבאודותשיידרשאחרמידעכלאו/והמבוטחשלבריאותו
,כאמוראישורלקבלתעד.בכתבהשינויאתותאשר,בריאותו

.הפרמיותחלוקתבאופןשינוייחוללא
לפרמיותבנוסףתעמית-חדפרמיהלשלםרשאיהפוליסהבעל(ג)

כזאתפרמיהוכל,הפוליסהפיעללשלםשעליוהחודשיות
.נוסףלחסכוןכפרמיהתיחשב

מהפרמיה%80שלהצבירההינההבסיסיהחסכוןיתרת(ד)
ההשקעותתוצאותפיעלמשוערכתכשהיאהבסיסיתלתכנית
.15בסעיףלאמורובהתאם

מהפרמיה10096שלהצבירההינההנוסףהחסכוןיתרת(ה)
ההשקעותתוצאותפיעלמשוערכתכשהיאנוסףלחסכון
.15בסעיףלאמורובהתאם

יתרתועודהבסיסיהחסכוןיתרתהינההכוללהחסכוןיתרת(ו)
.הנוסףהחסכון

ששולמהפרמיה,(ה)-ו(ד)ק"במהאמורהשיערוךלעניין(ז)
,לחודש1-בשולמהכאילותחושבלחשש15-ל1-הבין

כאילותחושבואילךבחודש16-מהששולמהפרמיהיאילו
.העוקבלחודשג-בשולמה

הגמלהתשלוםתחילתלפכימוותבמקרהבןטוחסכום-6סעיף
12לסעיףובהתאם,בתוקףהביטוחבהיותהמבוטחבמות.א

חודשיתגימלה,ליורשואולמוטבהחברהתשלם,להלן
שתשולם

:כדלקמןושתחושבשניםחמשבמשך

הביטוחפרטישבדף"ביטוחסכומי"בטבלתהנקובהסכום(1)
החודשיתבפרמיהמונפל,מותוביוםשהמבוטחגילוליד

שולמובוהאחרוןבחודשבפועלששולמההבסיסיתלתבנית
ועוד;100-בומחולק,פרמיות

,המבוטחמותביוםהנוסףהחסכוןיתרת(2)

מבעללההמגיעחובכלשמתקבלמסכוםתנכההחברה(3)
והןהפוליסהתנאיפיעלהןהמוטבאוהמבוטחאוהפוליסה
,דיןכלפיעלאתרבאופן

(3)פחות(2)+(1)תוצאתהכפלתתהיההחודשיתהגימלה%)

ההשקעותתיקתוצאותפיעלחודשמדיותשתנה0177.0-ב
ערךשווה)%206.0שלריביתבניכוי7נבסעיףכמפורט
.(%5.2שלשנתיתלריבית

לקבל,לוהמגיעההגימלהקבלתבמקום,רשאייהיההמוטב.ב

.פעמי-חדכסכום,(3)-(1)(א)6בסעיףהמפורטיםהסכומיםאת
יורשואוהמוטברשאיהגימלהתשלומיהתחלתלאחר,כןכמו

הגימלההוון.לוהמגיעיםהתשלומיםשארהווןאתלבקש
הווןאילולאמשתלמתשהייתההבאההגימלהבסיסעליחושב
.%5.2שלשנתיתריביתולפי

הפוליסהוטילולפדיון,ביטש-1סעיף
פיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל(א)

הפוליסהפדיוןערךאתולקבללחברהבכתבבהודעההפוליסה
ההודעהמסירתעםלתוקפוייכנסהביטול.להלןהמפורט
בהתאםהפוליסהפי-עלהביטוחבוטל.לחברההאמורה
בין,לעיל(ה)4סעיףלהוראותבהתאםאוזהסעיףלהוראות

לסכוםהזכותתבוטל,החברהידיעלאוהפוליסהבעלידיעל
הפדיוןערךישולםהמבוטחמותובמקרה,6ק"ספיעלביטוח
.בלבד

יתרתמתוךלהלןשיפורטלשיעורהשווהיהאהפדיוןערך(ב)
.(ישאם)הנוסףהחסכוןמיתרת%100ועוד,הבסיסיהחסכון

שיעורפרמיותשולמושבגינםחודשיםמסי
11-0094.50
23-12%0.60
35-24%0.70

47-36%0.80

59-48%0.90
%0.100ויותר60

נוסףובתנאי,חודשים60-מפחותפרמיותששולמובמקרה(ג)
מועדוביןהפרמיותתשלוםהפסקתביןיותראושנהשחלפה
החסכוןמתוךהשיעור("המסולקהערך"תקופת),הפדיון
,להלן1'מסבלוחכמפורטייקבעהבסיסי

אולמבוטחאוהפוליסהלבעלהחברהתשלםמקרהבכל(ד)
הפדיוןערךשהואהפוליסהשלהנקיהפדיוןערךאתלמוטב

אוהמבוטחאוהפוליסהמבעללההמגיעחובכלבניכוי עלהןהמוטב
.דיןכלפיעלאחרבאופןוהןהפוליסהתגאיפי

2001
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להסדרבכפיפות,הפוליסהלמזלההלוואהמתךאישרהבסעיףהמוזכרותבנסיבותהפוליסהאתהחברהתבטלאם(ז))
.התחיקתיט)קטןלסעיףבהתאםתהיההפדיוןלערךהזכאות,לעיל(ה)4

מסכוםתקוזן,כלשהימסיבה,תפוליסהביטולשלבמקרה(ב).לעיל
.מוקדמתהודעהמתןללאההלוואהיתרתהפדיוןשתתבקשמהיוםיום30תוךישולםהכוללהפדיוןערך(ו)

.החוקלהוראתבכפיפות,לשלמוהחברה
הפוליסהושעבודהמוטבקביעת2ג-סעיף

אך,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(א)פדיוןלאחרביטוחיכיסויהמשך-8סעיף
.דיןפיעלליורשואובפוליסההרשוםלמוטבורקלפנותרשאייהיההמבוטח,הפאיסהפדיוןשלמקרהבכל(א)

תנאיפיעלבסכוםמוטבהמזכההביטוחמקרהאירעבטרםט)%10עדשלהביטוחיהבימויהמשךאתולבקשלחברה
הרשוםהמוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסההחיסכוןימרחפחותהבסיסיתהתכניתשלהביסותמסכום

להשנמסרהלאחררקהחברהאתיחייבהשינוי.בפוליסהאתישילםשהמשיךובתנאינוסףחיתוםללא,המצטבר
גרשםוהוא,הפוליסהבעלבחתימת,כךעלבכתבהוראה.ומלארצוףבאורחהמתאימההפרמיה

כ)נוספיםביטוחיםבפוליסההמבוטחרכש(ב)
~
.בפוליסהידה-על(נוסףריסקל

מוטבלקבועובאיהפוליסהבעליהיהלאמקרהגשוש(עאלהבביטוחיםגםהכיסוילהמשךוכאייהיה,והרחבות
לקביעהמוטבשלקביעהלשנותאו,תחרתבלתיבקביעה.לעיל(א)8בסעיףכמתואר

בכתבהסכמתהאתמראשלכדיקבלאםאלא,חוזרתגלתי
.החברהשלהפוליסההידיש-9סעיף8
,בפוליסההרשוםלמוטבהמגיעהסכוםאתהחברהשילמה(ד)בעלרשאי,שולםלאהפדיוןשערךובתנאי,הפוליסהבוטלהאםאקאי

בכתבהוראהפי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבהנרשםבטרםיהיהזהסעיףפיעלהפוליסהחידוש.חידושהאתלבקשהפוליסה
ידי-עלהמאושרתצוואתופי-עלוביןהפוליסהבעלבחתימת,דעתהשיקולפי-על,החברהידי-עלשייקבעולתנאיםבהתאם
משוחררתהחברהתהא,לאחרתשלוםעלהמורה,המשפטביתותנאיבמלואוישולםהחידושבגיןשהחובובתנאי,החידושבמועד
מיוכלערבונו,הפוליסהבעלוכלפיאחדאותוכלפיחבותמכל.זהתשלוםבמועדחיעודנושהמבוטחנוסף

.במקומושיבוא
בעליהיה,בחייםעודושהמבוטחובתגאי,בתוקףהפוליסהאם(ה)גימלהתשלום-10סעיף

אתיחייבלאזהשעבוד.הפוליסהאתלשעבדרשאיהפוליסהולכלבקשתופ"עגימלהלקבלתהמבוטחשלוכאותובעת(א)
דברעלבכתבהודעההחברהקיבלהאםאלא,החברההחלחודשיתגימלה,למבוטחהחברהתשלם,בגיל70המאוחר

,המוטבשלזכויותיהם,הפוליסהבעלידי-עלחתומה,השעבודקבלת(ענ.חייוימילכל,הבקשהשלאחרלחודש1-מה
.האמורלשעבודכפופותיהיווהמבוטחהפוליסהבעלאוהביטוחסכוםבתשלוםחייבתהחברהתהיהלאהבקשה

.אחרסכוםכלאוהפדיוןערך
ותשלומההתביעה-13סעיףביוםהפוליסהשלהנקיהפדיוןשרךשווהיהיההגימלהסכוםט)

כךעללהודיעהמוטבאוהפוליסהבעלחייב,המבוטתבמות(א)זהמקדם,10000-בומחולקגמלהבמקדםמוכפלהבקשה
,לונודעשהדברלאחרמידלחברהבכתבהחברהשינתהלאעודכלתקףויהיההביטוחפרטיבדףמופיע

המפורטיםהסכומיםאתלמוטבהחברהתשלסהמבוטחבמות(ב)עדולפחות,((10עבסעיףשמפורטהגימלהמקדמיאת
.לעיל6בסעיף.הביטוחפרטיבדףהנקובהתאריך

כאמורהביטוחמקרהבעקבות,הפוליסהפי-עללתשלוםתביעה(ג)הגימלהתובדל,שנה15-מלמעלהפרמיותושולמובמידה(ג)
יהיהשניתן,תביעהטופסגביעלבכתבלחברהתימסר,לעילעבורהששולמהנוספתשנהכלבגין(ב)בסעיףלאמורמעבר
המסמכיםכלאליוויצורפודרישהפי-עלמהחברהלקבלו25לאחר%5תוספתלמקסימוםעד,%5.0-במלאהפרמיה
.סבירבאופןבוהמבוקשים.מלאהפרמיהתשלוםשנווו

תוךלחברהלמסור,הענייןלפי,המוטבעלאוהפוליסהבעלעל(ד)תקופתולמשךבחייםהואעודכללמבוטחתשולםהגימלה(ד)

הנוספיםוהמסמכיםהמידעאת,לכךשנדרשלאחר,סבירזמןמועדלאחרהמבוטחמותבמקרה.גימלאות180שלמינימום8
עליו,ברשותואינםואם,חבותהלבירורלחברההדרושיםגימלהתשלומי180לוששולמוולפניהגימלהתשלוםהתחלתחשי

.להשיגם,שיוכלככל,לחברהלעזור180תוםעדלמוטבהגימלהתשלומייימשכו,חודשיים
התחייבותמכלהחברהתשוחרר,התביעהתשלוםידי-על(ה).הגימלהתשלומיהתחלתמאזהחודשייםהתשלומים

שבגינוהפוליסהשלחלקמאותואו,מהפוליסההנובעתישתנה,זהסעיףפיעלגימלהלקבלהמוטבאוהמבוטחהחל(ה)
.התביעהשולמהכמפורטההשקעותתיקתוצאותפיעלחודשמדיסכומה
מותבמקרההפוליסהפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(ו)שנתיתלריביתערךשווה)%206.0שלריביתבניכוי17בסעיף

והמסמכיםהמידעלהשנמסרומהיוםיום30תוךהמבוטחן.(%5.2של
.לעיל(ד)קטןוסעיף(ג)קטןבסעיףכאמורשבדףהגימלהבפיסקתהנקובהתאריךלאחר,רשאיתהחברה(ו)

לההמגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמכלתנכההחברה(ז)שיהיהחדשלמקדםהגימלהמקדםאתלעדכן,הביטוחפרטי שלמחדשלעידכוןעדבתוקף
תנאיפי-עלהן,המוטבאו,המבוטחאו,הפוליסהמבעל.המפקחבאישור,הגימלהמקדם

.דיןפיעלאחרבאופןוהןזופוליסהוכןהעבריתבשפהיומייםעיתוניםבשני!יפורסכזהעדכון
.הדיווחבעתעצמולמבוטח

גילהוכחת-14סעיףאחתפעם,המבוטחוכאי,(ו)בסעיףלעילהאמורלמרות(ן)
יוםלפינקבעהמבוטחגיל.תמבוטחשלגילולפינקבעתהפרמיהעדלוהמובטחהגימלהמקדםאתלקבעהביטוחבתקופת
אולושקדםזה,הביטוחתחילתלתאריךביותרהקרובהולדתומתחילתאוהאחרון(המקדנעדכוךממועדשניםלשבע

.אחריוהבאבכתבהודעהכךעלשנתןובתנאי,מביניהםהאחרון,הביטוח
לשביעות,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטחעל.לחברה

.החברהשלרצונה
שלבמקרהאו,וכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרההלוואות-11סעיף

הוראותיחולו,המבוטחשללידתולתאריךבקשרעובדותהעלמתייקבעואשרהריביתשיעוריולפיהתנאיםלפיתינתןההלוואה(א)
.הפוליסהשל3יעיףשההברהבתנאיונאת,ההלוואהמתןביוםהחברהידיעל
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הצמדהתנאי-15סעיף

ביןלמדדהצמדההפרשייתווספוהביטוחפרטיבדףלפרמיה(א)
ביצועביוםהידועהמדדלביןבפוליסההנקובהבסיסיהמדד

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

יתווספו,הביטוחפרטיבדףבשקליםנקובהביטוחסכוםאם(ב)
הנקובהבסיסיהמדדביןלמדדהצמדההפרשיהביטוחלסכום

.(א)5סעיףפיעלהחישובביוםהידועהמדדלביןבפוליסה

ודיווחחשבונותניהםהשקעות-17סעיף
מיתרבנפרדינוהלו,לתקנותבהתאםתבוצענהההשקעות(א)

.נפרדיםחשבונותלגביהןוייערכוהתברההשקעות
,הבלעדידעתהשיקוללפיהחברהידי-עלייעשוההשקעות(ב)

בתשואותהתחשבותתוךמקצועיותמידהאמותפי-על
שלעניינםפניעלשיקולוכלענייןכללהעדיףומבליובסיכונים

בשקידה,לבבתוםוזאתהתכניתבמסגרתהמבוטחיםכלל
,ההשקעותעללהחליטבבואה.נאותהובזהירותסבירה
:אלהאתהשארביןהחברהתשקול

לתשואותלבבשים;סוגמאותוחילופיתהשקעהאפשרות(1)
.ביניהםוליחסהצפוייםולסיכונים

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

עסקיעלהדיווחתקנותפיעלהודעותלמבוטחתשלחהחברה(ג)
.לעתמעתשישתנוכפי(ביטוחבחוזיתגאיס)ביטוח

התסכליתרתשיערוך-8גסעיף
החשבוןהחברהתערוך,האחרוןהעסקיםביום,לחודשאחת(א)

.החודשי ההשבון(ב)
:כדלקמןלנוסחאותבהתאםייערךהחודשי (1)

אתחודשמדיההברהתקבעהחודשיהחשבוןבמסגרת
.החודשיהמשוערךהשווי ההשקעותמתוךתגבהתחברה(2)

בשיעורחודשייםניהולדמי %20/1של

.התודשיהמשוערךמהשווי החשבוןעריכתבמסגרת(ע
החברהידי-עליקבעהחודשי Rmשתסומך,ההשקעותשלהחודשיתהתשואהשיעור

:(ה-הבחודש

:נגדיר

.השוטףהחודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשווי-4
תביעותבגיןשהשתחררהDACבניכויביטוחעתודת84

.החודשבמשךששולמו
.(הקודכהחודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשוויי0
.החודשבמשךההשקעותבתיקשהושקעוסכומים4ם
.4-מ0.של12695-ההחלק-ניהולדמי=ש

שניתנוהלוואותכוללותהשקעות,ספקהסרלמען
לאותוהשייניםומזומנים,הפוליסותפדיוןערךבמסגרת

.השקעותתיק

א==(4*0-0-8-ישאוי (2/8
-0+0)

שלאבסכום,הניהוללדמיתוספתלגבותרשאיתהחברהא)
,ההשקעותתיקשלהראליתמהתשואה%15עליעלה

ותיגבהשתחושב,לעילהקבועיםהניהולדמיניכוילאחר
:להלןלאומרבכפוף

בערכיםשנתיבסיסעלשגהמדיתחושבהתוספת(א)
-"שנה"זהלנגיין;שלילייםאוחיובייםראליים
שלבדצמבר31עדפלוניתשגהשלביגואר1-מתפוקה
,שנהאותה

כלבחישובואולם,חיוביתתוספתרקיגבההמבטחט)
בשניםשנצברהשליליתתוספתתנוכהחיוביתתוספת
יקודמות

השנתאולביטוחההצטרפותבשנת,האמוראףעל(ג)
ממועדהתוספתחישוביערך,הפוליסהסיום

.הענייןלפי,הסיוםלמועדעדאוההצטרפות
שעורבניכויתחושבראליתתשואה,זהסעיףלעניין
הידועיםהשעוריםלמיהמדדשלהירידהאוהעליה
שלגביההתקופהתוםליוםועדהתקופהתחילתמיום
.התישובנעשה
.להלןכמפורטלפוליסהתיוחס,התשואהיתרת

פיעלתשוערכנההנוסףהחסכוןויתרתהבסיסיהחסכוןיתרת(ג)
דמיניכוילאחרהראליתמהתשואה%85דהיינו,נטוהתשואה
.זהבסעיףלאמורבכפוף,הקבועיםהניהול

לחברההודעות-19סעיף
המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל

לחברהורקאךימסרוהמסמכיםוכלבכתבלהברהתוגשנה
החברהמסניפיבאהדאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדה

בכתבהחברהתסיעשעליהאחרתבכתובתאו,הארץברחבי אם)לזמןמזמןהפוליסהלבעל

אובפוליסהשינויכל.תודיעי ורשמהבכתבלכךהסכימההחברהאםרקלתוקפויכנסבתנאיה

,לפוליסהבתוספתאובפוליסהנועלמתאיםרישום

פוליסהאבדן-20סעיף
אךתעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת
הפוליסהבעל.הפוליסהבעלידי-עלהודעהשתימסרלאחרורק
והוצאות,כאלהיהיואם,ממשלתייםואגרותמיסיםבתשלוםישא

.חדשהפוליסהעריכת

נוספיםתשלומים-21סעיף
המיסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהמוטלותאוהפוליסהעלהחליםוהעירונייםהממשלתיים
שהחגרההאחריםתשלומיםכלועלהביטוחסכומיעל,הפרמיות
קיימיםהאלההמסיםאםבין,הפוליסהלפילשלםמחוייבת
תקופתבמשךעליויוטלואםוביןהפוליסההוצאתבתאריך
.לתשלוםעדאחרזמןבכלאו,קיומה

התיישנות-22סעיף
שניםשלושהיאהפוליסהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת
.הביטוחמקרהקרותמיום

כתובתשינוי-23סעיף
אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

החברהיוצאת,חברהכךעלהודיעולאכתובתואתשינהאודירתו

האחרונההכתובתלפיהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידי
.לההידועה

השיפוטמקוםץ24סעיף
בסמכותורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעווגהתביעות

.אביב-בתלהמוסמךהמשפטבית

5מתוך20014ש0וו8050ע



שמנירה
ספח805]

כללי-25סעיף
לביןהפוליסהשלהכללייםהתנאיםביןסתירהשלבמקרה
בהתאמההמסוייםהנספחתנאייחולו,מסוייםנספחשלהתנאים

.הכללייםהתנאיםיחולוהפוליסהחלקישארועל

(ג)7סעיףפיעלסילשלאחרפדייערכישיעור:ש'מסלוח
"ממשחלפושלמותשניםןחודשין

הפריעמועדוביןפרמיותתשלוםהפסקתד

1%9.561%2.591%5.611%6.631%1.661%4.681%7.701%0.73א.11-11%0.501%3.521%6

1
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