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פרט-1הוני1עדיף-חייםלביטוחהכללייםהתנאים
גמלגק1פתמוכרלא
סע

-

נגוחת-ר
עה'המופהמשמעותהבאיםגחים~)פהנאחדלכלתהיהבפוליסה

:להלןנפפורטלצידו
.ם-בעטוח'לבחברהמנווה-החברה
ותופפתנספחוכלההצעהבן~זהביטוחחיזה-הפוליסה
.לההמצורפים

עםהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-0ה,הפזלבעל
בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואטוח'בבחוזההחברה
.הפוליסהכבעל

נקובשסוואשרהפוליסהלפיבוטחושחויוהאדם-(המבזנא

,כמבוטחה()בפולי

בקרות,הביסותלסכום,הפוליסהלתנאיבהתאם,הזכאי-המוטב
.הבשוחסקרה

נפ71בלתיחלקוהמהוהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף

לרבות,הספציפיהביטוח'פרט(הפוליסהמספרהכולל,ממנה
.הביטוחתקופה
בדףהנקוביםהביטוחתחולתבעתהביטוחדמי-בפיסיתפרמיה
.הביטוח'פרט

לשלםהפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמי-הפרמיה
.0ה'הפולתנאןלפי,לחברה
.המבוטחמותבמקרהשישולםהסכום-הביטוחסכום

נוהסרנזיה8004בשיעורלחסכוןצבירהכוללת-הבסיסיתהתכנית
.מוותלמקרהביטוחיכיסויובניסף
.בלבדלחסכוןמהפרמיה%100שלצבירה-(ישאם)נופףחסכון
.לפוליסה-הצמדהתנאן.בסעיףכששמעו-הירדד
הפוליסהביטולבמקרההפוליסהלבעלע'המגם,הסכ-פדיךערך

.7ף'בסעהמפירטיםבתנאים
נגזרותממגואשרמסוייםההשקעותסל-ההשקעותתיק

.זופוליסה'פ-עללחישוביםבסיסת"הסההתשואות
השקעותתיקברווחימשתתףחייםביטוחתכנית-ביטוחתכנית

ושוגגחדשותביטוחתכנןית)ביטוחעסקיעלהפוקיחבצושאושרה
.1981-א-התשמ(תכניות
עסקיעלבפיקיחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-המפקח
.1981-א-התשם,ביטוח
,1981-א-התשם,ביטוח'עסקעלהמיקוחחוק-הפיקוחחני

.מכוחואן/וזהחוקפיעלוהוראהצו,אישור,תקנהכללרבות
.1981-א-התשמהביטוחחוזהחוק-השק

הקרנות,ההוןהשקעתדרכי)הביטיחעלהפיקוחתקנות-התקנות

שתחולנהכפי,1-1985-התשת(טוח'בחברותשלוההתחייבויות
.לעתמעת

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

אולם,הביטוחפרטיבדףבפוליסהכמצויין,הביטוחהתחלת
הנקובה,הראשונההפרמזהבמלואהששולמהבתנאיזאת

וכן,החברהיד-עלהפוצאת,הראשונההחיובבהסעת
alנוסףותנאיתשלומהבתאריךחישהמבוטח ~ nw

עלחתימתומיוםאוהרפואיתהבדקהלמבוטחשנעשתה

המברההסכימהשבוליוםועד,הענייןלפי,בריאותהצהרת

שינויחללא,הפוליסה(פ-עלהגיבוחחוזהלכריתת
.המבוטחשלבעיסוקואובמקצועו,הגופניבמצבו,בבויאזתו

מותנגרםאם,הביטוחסכוםמתשלאשפטורהתהיההחברה(וב
אםוגיןלהתאבחתנסיוןאו,התאבחתעקבהמבוטח
מרםשנהתוך,לאוןאםובין(ברעתשפויהיההמבוטת

לנעורהבגלשהחיחשמיוםאו,הביטוחחוזהכריתת
.הענייולפיהכל,שבוטלה

בהתאם,הביטוחסכיםמתשלוםהחברהפטורהבומקרהבכל(ג)

Q,החוקלפיאולפוליסה

~

wnשלהנקיהפדיוןערךאתהחברה
תשלומוועם,להלן(ג)-ו(ב)7בסעיףכהגדרתוהפוליסה

.הפוליסהתתבטל

שבחתגילויאו-3סעיף
בכתבוההצהרותדיעות,היסודעלנעשההפוליסהפי-עלהביטוח
,מהםמימטעםאו,והסביטחהפוליסהבעלידי-עללחברהשנמסרו

לקיומועיקריתנאימהווהנכונותן.לפוליסההמצורפות,ין'הענלפי
,חייוארח,בריאותולמצבהנוגעותעובדותאם.הביטוחשל

מידיעתהוסתרו,המבוטחשלועשחז1מקצועו,לידתותאמך
חידושולמוקדעדאו,הביטוחחוזהכריתתלמועןעדהחברה
מלאהשאיננהתששהניתנהאםנכו,הענייןלפי,שבוטללאמר
כבגתתלפני,מטעמה,אהחברהיון-עלשנשאלהלשאלהנכנה
:הבאותההוראותתחולנה,נאמורחיפושןאהביטוחחוזה

ניקרהאירעלאעורכל-היאורשאית,לחברההדברנורע(א)
חהפוליסהלבעלבהסעה,השיטוהחוזהאתלבטל,הביואח

.למבוטח
הפוליסהבעלזכאי,זהסעיףמכתהפוליסהאתהחברהביטלה(ב)

צמיר,הביטולשלאחרהתקופהבעדששולםהפרמיותלהחזר
סה,הפולבעלפעלאםזולת,המבטחהוצאתבניכוי,לסז7
.מרמהבכוונת

זחמקרהאוהביטזמזקרה)נשאירעלאחרלחברההוברמדע(ג)

האמורפי-עלהביטוחחוזהשנתבטללפניאירעהביטוח
בתשלוםוקחייבתהחברהתהיה,לעיל(א)קנןבסעיף
הפרמיהשביןכיחסשהואיחסיבשיעור,שפתתביטוחפכים

ירי-עלנקבעתשהיתההפרמיהלביןבפוליסהשנקבעה
.לאנזיתןהאמורותהעובדותיללידזעתההובאואילוהחברה

,לקילזהבפעיףהאמורותלתרופותזכאיתתהיהלאהחברה(ד)
wlשמלשלאחר

~

wאוהביטוחחורהמכריתתשנים
הפוליסהבעלאםזולת.הענייולפי,שבוטללאחרמחידושו

שעליההעובותאםלמעט,מרמהבכוונתפעלוהמבוטחאו
לפנילהתקייםחדלהוננהמלאההיתהשלאתשדנהניתנה
על,מקרהועלהשפיעהשלאאו,הביטוחנוקרהשקרה
.הוקפהעלאוהנובטחחבות

הפרמיותתשלום-4סעיף
מבלי,בסוליסההקבועיםהפרגוןבזמניתשולמנההפרמיות(א)

באחת,כךעלכלשהןהודעותלשלוחחייבתתהיהשהחברה

הפרמיותתשלוםחובת.החברהתסכיםשלהןהתשלוםמודרכי
אתלפתורכדיבכךאיןאולם,הביטוחמקרהקרותovנפסקת

קרותלפנןחלןפרעונןשזמןפרמייתמתשלוםהפוליסהבעל
.הביטיחכולירה

.הביטוחפרטיבדףלאמורבהתאם,למזתצמורהתהיההפרמיה(ב)
פרמיה-ובין-הבטיטיתלתכניתה'פרמ"ביןתחולקהפרמיה(ג)

.5בסעיףם'הספור0הכלליםלפי*נוסףלחסכון
-שבפיגורלסכוםתתוסף,במועדהכלשהןפרסיהשולמהלא(ד)

באותהבחברההנהוגבשיעור,ריבות-פמנונפושבלתיכחלק

(מיוחדתרובית)28אסעיףי-עפהמותרמהשיעוריותרולאעת

לתשלומהועדגור'הפהיווצרמיוםמחושבתכשהיא,בחוק

.עלבפו

000
~
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א"באלביטוחפתברהמנורה

החברהתהיה,בנשערתממנהחלקאוהפרמיהשולמהלא(ה)
להוראותבכפופותהפולטהסיעלתנינאחאתלבטלזכאית
.זהלענייוהחוק

ניתן.בפוליסהכמצויין,החברה!במשושלשלםישהפרמיותאת(ו)

לתשלוםלבנקקבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלם
כזהובמקרה(שיקיםשיחת)החברהלחשבנןת!ושורפרסיות
,הפרמיהבסכוםבבנקהתברהחשבוןזוכניאתהחברהתראה

.כתשלומה
המפורטותהדרכיםבאחתשלאפרפיהלקבלהחברההסכמת(ז)

לא,מסוייםבמקום,העניוןלפי,פרעונהזמןלאחראו,לעיל
,כלשהםאחריםבמקריםגסכךלנהוגכהסכמתהתתפהק

המצטברהחסנוןוחישובהפרמיהחלוקת-5סעיף
פרמיהביןחודשפדלק!תחזהנספחפיעל0יח'לבהפרסיה(א)

בדףהאמור'פעלנוסףלחסכוןפרמיהוביןהבסיסיתלתכנת

:הבאותהאפשרויותאחתלפי,הביטוחפרטי
מתוךהנקובהשיעור,נוסףלחסכוןקבועההקצאהש'אם-

פרמיהיהיההפרמיהשאר~נוסףלחסכוןפרמיהיהיההפרמיה
.הבסיסיתלתכנית

מדןתחושבהפרמיהחלוקת,מסוייםביטיחסכוםהתבקשאם-
6סעיףפיעלהמבוטחבניותשישולםשהסכוםכדיחוחש

הביטוחלסכוםשווהיהיה(הכוללהחפכוןיתרתלרבות)
המבוקש

,מינימליביטוחסכוםאונוסףלחסכוןקבועההקצאהבהעדר-
.הבסיסיתלתכניתתופנההפרמיהכל

עתבכלהפרמיההקצאתאופןאתלשנותחשאיהסוליסהבעל(ב)
קש!המבמהשיגניכתוצאהאםואולם,לחברהבכתבהודעהי"ע

לתוקפוייכנסהשינוי,המבוטחמותלמקרהטוח,הבסכוםיגדל
שלבריאותומצבעלהצהרהתקבלשהחברהלאחרוק

,תו~בחאמצבאודותשיירחשאחרמיזעכלאו/ותמבוטח
יחוללא,כאיפוראושןרלקבלתעד,בכתבהשינוןאתותאשר
.ת!הפחמיחלוקתבאיפןשיניו

לפרסיותבנוסףפעלית-חדה,פרמלשלם'השאהפולסהבעל(ג)
כזאתפרמיהוכל,הפוליסהפיעללשלםשעליוהחודשיות

.נוסףלחסכוןכמרמיהתיחשב
מהפרמיה8054שלהצבירההיגההבסיסיהחסנןיתרת(ד)

ההשקעותתוצאות'פעלמשוערכתכשהואהבסיפיתלתכנית
,15בסעיףלאסורובהתאם

מהפרמיהלנססושלהצבירההינההנוסףהחסכוןותרת(ה)

ההשקעותתוצאותפיעלמשוערכתכשהיאנוסףלחסכון
.51בסעיףלאיסורובהתאפ

(

"
תרת'עוד~הבסוסןהחסכוןיתרתהינההכוללהחסכוןיתרת

.הנוסףהחסכון
ביןששולמהפרמיה,(ה)-ו(ורק"במהאנוזרהשיערוךלעניין0)

ואילו,למזדרז1-בשזלתהכאילו1זתזשבלחז1זא15-ל1-ח
שולננהכאילותחושב41מלך16wnirvi-מהששולמהפרמיה

_1זע1קבלחידוש1-ב

פע

-

תוותבמקרה10ח*חבסתם-6פ
nluבהיותהמבוטחבסות ~sלהלן11לסעיףובהתאם,בתוקף,

:כדליקתןשיחושבהביטוחסכוםאתלמוטבהחברהתשלם

טוח'הבפרטישבדף"ביטוחסכומי"בטבלתהנקובהסכום(ו)
החובשותה,בפרמואוכפל,נמתוביוםטח,שראזבגילור,ל

שולמובוהאחחןדש!בחבפועלששולמההבפיסותלתכנית
ועוד;100.בומחולק,פרמיות

המבוטחת!גוביוםהכוללהחסכוןיתרת(2)

152נספח

הפוליסהמבעללההמגיעחובכלשמתקבלפסכוםתנכההחברה
עלאחרבאופןוהןהפוליסהתנאיפןעלהןהמוטבאוהמבוטיואו
.דיןכלפו

סה*הפז4סילזקפדיה.ביטול-7סעיף
פיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,,חטאהפוליסהבעל(א)

עםלתוקפוייכנסהביטול.לחברהבנתבבהופעההפוליסה
הפוליסהפי-עלהביטוחבוטל.לחברההאמורהההוזעקמיסירת
(ה)4סעיףלהוראותבהתאםאוזהסעיףלהוראותבהתאם

הזכותתבוטל,החברהידיעלאוליסה!הפבעלד,עלבין,לעיל
ישולםובמבוטחמותובמקרה,(1)6ק"ספןעלביטוחלסכום
.פדיוערךקייםאםבלבדהפדיוןערך

ערך.הסולסהפריוןלבקש,דרישתולפי,זכאיהפוליסהבעל(ב)
החסכוןיתרתמתוךלהלןשיפורטלשיעורשווהיהאהפדיון
.(ישאם)הנוסףהחסכוןסיתרת10056ועוד,הבסוסן

שבגינםחודשים'מס
פרמיותשולמו

11-0

23-21

35-24

47-36

59-48

71-60

83-72

95-84

107-96

119-108

191-120

203-192

215-204

227-216

239-228

251

~

24

263-252

275-264

287-276

299-288

ויותר300

מתוךשיעור

בסיסיחסכו
056.63

556.66

אשי%0.72
77.ט%

81.ט%

%0.84

87.ט%
Ook~91

94.ט%

%0.97

1ש,%0

1ש.%5

051.101

%5.101

102,ט%

%5.102
031.ט%

%5.103

*05.104

ג556.1
%0,105

אושנהוחלפה,חודשים120-מפתותפרמיותששולמובמקרה(ג)
השיעור,הפדיוןמועדבין!ות!הפרמתשלוםהפסקתביןיותר
,להלן1'מסבלוחכספורטייקבעהבסיסיהחסכוןמתוך

אולמבוטח(אהפוליסהלבעלהחברהתשלםמקרהבכל(ד)

הפדרןערךשהואהפוליסהשלהנקיהפדיךערךאתלמוטב
המוטבאוהמבוטחאוהפוליסהמבעללההמגיעחובכלכוי!בנ
,דיןכלפיעלאחרבאופןוהןהפוליסהתנאןפיעלהן

הפוליסה,הפרמיההקטנהעללחברההפוליסהבעלהודועאם(ה)

סעיףוכללי,המוקטנתלפרמיהבהתאםבתוקףלהייתתמשיך

.המוקטנתלפרסיההפקןריתהפרמיהביןההפרשעל!יחולזה

סה*הפזwri~n-8סעיף
Dלאהפדיךשערךובתנאי,הפוליסהבוטלהאם

~
lW,בעלחשאי

יהיהזהסעוףפיעלסה'הפולחידוש.חששהאתלבקשהפוליסה
,דעתהשיקולפי-על,החברהיד-עלשייקבעולתנאיםבהתאם
'ותנא!בסלואישולםהחידושבגיןשהחובובתנאי,החידושבמיעד
,זהתשלהבסועדחיעודנושהמבוטחנוסף
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תנורה
א"בתלברוחשחבדה

ת*הלייא-9ף'סע
בעלרשאי,פדיךערךלהוקייםבוטלהלאהפוליסהאם(א)

oh90עלעולהשאינובסכיםהלוואהמהחברהלבקשהפוליסה

.ון'הפדניערך

!ייקבעאשרהריבותשיעורי'ולפהתנאיםלפיתינתןההלייאה(ב)

שהחברהבתנאיוזאת,ההלוואהמתןביוםהחברהד'על
.הפוליסהלבעלההלוואהכותןאישרה

מסכוםתקוזז,כלשהיפיבה)נ,הפולסהביטולשלבמקרה(ג)
.מוקדמתהודעהמתןללאההלוואהותרתהפרון

חפולימהשעגנן*המוטבקביעת-סעידנס1

ורקאך,הפוליסהתנאיפי-עלהמטעהסכוםאתתשלםהחברה(א)
.בפוליסההחתוםלמוטב

תנאיפיעלבסכיםמוטבהמזכההביטיחמקרהאירעבטרם(ב)
החשוםהמוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסה

להשנמסרהלאחר(רןההברהאתוחייבהשינוי.בפוליסה

DWnIיהיא,הפוליסהבעלבחתימת,כךעלבכתבהוראה

.בפוליסהידה-על
נזוטבלקבועשאיסה*ל*חפבעלשוחלאנוקרהבשגם(ג)

לקביעהמוטבשלקביעהמשננתש,חוזרתבלתיבקביעה

בנתבהסכמתהאתמראשלכךיקבלוששאלא,חתרתבלתי
_תחברתשל

,סה'בפולהרשוםלמוטבהמגיעהסכוםאתהחברהשילטה(ר)
בכתבהוראהפי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבהנרשםבטרם

ידי-עלהמאושרתצוואתו'פ-עלוביןהפוליסהבעלבחתימת
משוחררתהחברהתהא,לאחרם!תשלעלהמורה,המשפטבית
מיוכלעזבונו,הפוליסהבעלוכלפיאחדאותוכלפיחבותמכל

.במקומושיבוא
בעליהיה,בחיים!עורשהמבוטחובתנאי,בתוקףהפוליסהאם(ה)

אתוחויבלאזהשעבוד.הפוליפהאתלשעבדחשאיהפוליסה
,השעבודדברעלבכתבהודעההחברהקיבלהאםאלא,החברה
בעל,המוטבשלהם'זכווות.הפוליסהבעלידי-עלחתומה

.האמרלשעבודכפופותוהיויהמבוטתהפוליסה

ותשלומההתביעה-11סעיף
כךעללהודיעהמוטבאוהפוליסהבעלחייב,המבוטחבמותאז)

.לוגודעשהדברלאחרמידלחברהבכתב
המפורטיםהסכומיםאתלמוטבהחברהתשלםהמבוטחבמות(ב)

.לעיל6בסעיף
כאמורהביטוחמקדהבעקבות,הפוליסהפי-עללתשלוםתביעה(ג)

יהיהשנמן,תביעהטופסגביעלבכתבלחברהתימסר,לעיל
ססכום)הנכלאליוויצורפודרישהפי-עלמהחברהלקבלו

.סבירבאופןבוהמבוקשים

תוךלחברהלמסור,הענייןלפי,המוטבעלאוהפוליסהבעלעל(ור
הנוספיםוהממסכיםהמודעאת,לכךשנדורשלאחר,סבירזמן

לעזורעליו,ברשותואגםואם,חבותהלבירורלחברההדרושים
,להשיגם,שיוכלככל,לחברה

התחייבותנוכלהחברהתשוחרר,עה,התבתשלום,יד-על(ה)

שולמהשבגונןהפוליסהשלחלקמאותואו,מהפוליסההנובעת
.התביעה

מותבמקרההפוליסהפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(ו)
והמסמכיםהמידעלהשנמסרומהיוםום'30תוך,המבוטח
.לעיל(ר)קטןוסעיף(ג)קטןבסעיףכאמור

לההמגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמכלתנכההחברה(ז)

פוליסהתנאיפי-עלהן,המוטבאו,המבוטחאו,הפוליסהמבעל
.חןפיעלאחרבאופןוהןזו

162נספח

גילהוכחת-12סעוף

ייםלפינקבעהמביטחגיל.המבוטחשלגילולפןנקבעתהפעמיה
הבאאו(לשקדםזה,הביטוחתחילתלתאריךבוותרהקרובהילדתו
.אחריו
לשביעות,תעודהידי-על,,לידתתאריךאתלהוכיחהמבוטחעל

.החברהשלרצונה

*נותשלבנקרח
שלבמקרהש,ננה*מלאהשאינהתשובה

!יחול,סח*הנוגשל*ליחתלוגמייךבקשרעובטותהעלמת

.הפוליסהשל3סעיףהוראות

Qt

~

o13-הצמדהתנאי
הסחיריםמדדמשמעו(-הסדר-:להלן)-(לצרכהסחיריםמוז-(א)

המרכזיתהלשכהשקבעה(ויוקותפירותכולל)לצרכן
,אחרממשלתןמוסרכליד-עליתפרסםאםאף,לסטטיסטיקה

אותםעלבנוישהואן'ב,במקומושיבואאחררשמימזזלרבות
מדדיבואאן.(לאאםוביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתונים
המרכזיתהלשכהתקבע,הקייםהמדדבמקוםאחר

המוחלףהמוסלבוןבינוהיחסאתלסטטיסטיקה
בוולמדדהצמרההפרשייתווספוהביטוחפרטיבדףלפרמיה(ב)

כלצוע'בביוםהידועהנגזזלבוןבפוליסההנקובהבסיסיהמות
בנקאיתהעברהפי-עלתשלוםשלבמקרה.בפועלתשלום
זיכוייוםייחשב,קבעהוראתשלאו,החברהחשבוןלזכות
.בפועלהתשלוםצוע'בכיוםבבנקהחברהחשבון

יתווספו,הביטוחפרטיבדףבשקליםנקובהביטוחסכוםאם(ג)

הנקוב'הבסיסהמזזבוןלמזזהצמרההפחתיהביטוחלסכום
.(א)5פעוףפיעלשוב'החביוםהידועהמדדלביןבפוליסה

ויגח*חשבונותניפזלהשוקקות-14סעיף
תבוצענה(-ההשקעות-:להלן)ההשקעותבתיק-ההשקעות-(א)

וייערכיהחברההשקעותמיתרבנפושינוהלו,לתקנותבהתאם
,נפצריםחשבונותלגביהן

,הבלעדידעתהשיקול,לפהחברהידי-עלייעשוההשקעות(ב)

בתשואיתהתחשבותתוךמקצועיותמידהאמותפי-על
ענייןכללהעדיףומבלייבסיכונום

~
שלעניינם'פגעלשיקולכל

בשקידה,לבבתוםוזאתהתכניתבמוסגרתהמבוטחיםכלל
,ההשקעותעללהחליטבביאה.נאותהובזהירותסבירה
:אלהאתהשארבוןהחברהתשקול

לתשואותלבבשום,סוגמאותוחילופיתהשקעהאפשרות(1)

.ביניהםליחס~הצפיייםולסיכונים
ההשקעהכדאיותaA-ערךבניירותהיאההשקעהכאשר(2)

כלכליותמידהבאמותכשהיאהערך-ניירכות'לאבהתאם
אתגם-חובבאגרותהיאההשקעהוכאשר,מקובלות
לפילהתחייבותמספקתבטוחההיאואםהבטוחהאיכות
.החובאגרת

עסקןעלהפיקוחתקנותפיעלהוראותלמבוטחתשלחהחברה(ג)

.לעתמעתשישתנןכפי(ביטוחבחוזיתנאים)ביטוח

החסכוןיתרתשיעוצך-15סעיף
חשבוןהחברהתערוך,האחרוןהעסקיםביום,לחוחםאחת(א)

:להלן)מההשקעותהנובע(שלילי,אחיובי)הרווחשלמצטבר

,(-החורשןהחשבון-
בתכניתהמצויינותלנוסחאותבהתאםייערךהחודשיהחשבון(ב)

,זהלעניין,-הביטוחתכנית"ונוסחאיתהוראותתמצית.הביטוח

:כדלקמןהינה

אתחודשסדיההברהתקבעהחודשיהחשבוןבמסגרת(1)

סעיףפי-עלהקובעליוםההשקעותשלהמשיערךהשווי

%2מ

~
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מנורה
א1524נספחבע84לבימוחשחברה

לצברחחודשת.16סעיףהשווי-:להלן)החשבוןנעשהלגביובחודש,(א)קטן
המוסבא4הנבוטח,לפוליסהבעלשלוההצהחתההועצותכל.("החודשיהמשוערך

לחברהורקאךימסחהמספניםוכלבכתבלחברהתוגשנהבשיעורחודשייםמהולדמיההשקעותמתוךתגבההחברה(2)

מהש2056/1של
~

החבאמסניפיבאחדא4,בפוליסה43ן082,הראיניבגזשרדה,החודשיהמשוערך',

Ilעריכתבמסגרת(3) ~wnaהחדשי'V
~
pשעליהאחרתבכתובת4מהאעזז)ברחבשיעורהחברהלי-עלvr~lnבנתבהחברה

אובפנקסהשינויגל.(תודעואםלזנקנתמןהפוקסהלבעלפי-עלוחושבאשר,ההשקעותשלהחודשיתהתשואה
בכתבלנךהמנימהההברהאםוקלתוקפויגנסבתנאיההביטוחבתכניתופועית)והנשלהןהרלבנטיותהנוסחאות

,לפוליסהנתוספתאובפולשם3ךעלמתאשרישוםורשמה:(מ-הבחודשפאשתסומן,"ת'החודשהתשואה":להלן)

פוליסהאבק-17סעיף:נגדיר
ונקאךתעשה,הישחתהאושאבדהפוליסהם)בפק,פוליסהעריכת.השוטףהחודשבפוףההשקעיתשלהמשוערךהשווי-ג

ישאהפוליסהבעל,הפוליסהבעלי-"-עלהודעהשתימסרלאחרתביעותבגוןשהשתחררה)DACבניכן)ביטוחעתודת-8
ערוכתוהיצאות,כאלהיהיואם,פפשלתייםואגרותסיסיםבתשלום.החודשבמשךששולמו

.חדשהפוליסה.הקדםההודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשווי-0
בתיקשהושקעוסכומיםשס

In

vpwnnהחודשבמשך.
נוספשתשלומים-18פעיף.4-מ656.0של12-ההחלק-ניהולדמוסש

סים'הםאתלחברהלשלםחויב,המוטבאוהפוליסהבעל
עלהמוטלותאוכפוליסהעלהחליםוהעירומיםהממשלתייםשניתנוהלוואותכוללותהשקעות,ספקהסרלמען

שהחברההאחרוםתשלומיםכליעלהביטוחסכומיעל,הפרסייתלאותוהשייכיםומזומנים,ת)הפוליפפריוןערךבמסגרת
1בתאריךקיימיםהאלההמסיםאםבין,הפוליסהלפילשלםמחוייבת.השקעותתיק

A:-0-שיס)'אז + B(=אשיבכלאו,קיומהתקופתבמשךעליויוטלואםוביןהפוליסההוצאתיא
.לתשלוםעדאחרזמן(0*ם-2/8)

התיישנות-18סעיףשלאבסכום,הניהוללדמיתוספתn1laaוזכאיתהחברה(4)
שניםשלושהיאהפולשהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקיפת,ההשקעותתיקשלהראליתמהתשואה1556עליעלה
.הביטוחמקרהקחתמיום,(-התוספת-להלן)לעילהקבועיםהניהולדגניניכוילאחר

lwinnwלהלןלאומרבכפוףותיגבה:

כתובתשינוי-20סעיףבערכיםשנתןבסוסעלשנהמידתחושבהתוספתאן)
אתהעתיק,העניוןלפן,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאםתפוקה--שגה-זהלענוין;ם"ל'שלאום'חיוביראליים

החברהיוצאת,חברהכךעלהודיעולאכתיבתואתשונהאידירתואותהשלבדצמבר31עדפלוניתשנהשלבינואר1-ס

הירועההאחרונההכתובתלפןהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידי;שנה
.להכלבחישוביאולם,חיוביתתוספתוקיגבההמבטח(ב)

בשגיבשנצברהשליליתתוספתתנוכהחיוביתתוספת
הששוטמקום-21סעיף;קודשות

בסמכותורזןאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעיתהתביעותהשנת(אלביטוחההצטרפותבשנת,האמוראףעל(ג)

.אביב-בתלהמוסמךהמושפטת'בממועדהתוספתחישוביערך,הפולסהסיום
.העניוןלפן,הפיוסלמועדעדאוההצטרפית

כללי-22סעיףהעליהשעורבניכויתחושבראליתתשיאה,זהסעוףלעניון
התנאיםלביןהפוליסהשלהכללייםהתנאיםבוןסתורהשלבסקרהתחילתמיוםהידועיםהשעוריםלפיהמדדשלהירידהאו

שארועלבהתאמההמסוייםהנספחתנאיחולו',משויםנספחשל.החשובנעשהשלגביההתקופהתוםליוםועדהתקופה
.הכללוייםהתנאיםיחולוהפוליסהחלקן.להלןכמפורטלפוליפהתיוחס,,התשואהיתרת

פיעלתשוערכנההנופףהחסכוןייתרתהבסיסיהחסכוןיתרת(ג)
רמיניכוילאחרהראליתמהתשואה8556דהיינו,נטוהתשואה
,זהבסעיףלארתורבכפוף,הקבועיםהמהול

שגןפעיףפיעלפויהערכישיעור:1'מסח*
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