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612נספחא"בתלביטוחחברהשו

אישיייסטטוסיי-חייםלביטוחהנללייםהתנאים
ביטוחכקופתמאושרלא

הגדרות-1סעיף
המשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
)להלןכמפורטלצדוהמופיעה

,1999-ט"התשנהחברותבחוקכהגדרתהחובאגרת-ח"אג
שהנפיקהחובואגרתהמדינהשהנפיקהחובאגרתלרבות
.שיתופיתאגודה
עםהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל

בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזההחברה
.הפוליסהכבעל
ביותרהקרובהולדתויוםלפינקבעהמבוטחגיל-המבוטחגיל

.אחריוהבאאולושקדםזה,החישובלתאריך
במקרהלמוטבהחברהי"עשישולםקבועחודשיסכום-גמלה
.בחייםבהיותובקשתופיעללמבוטחאוהמבוטחמות
מהחי0נוןהמנוניםסכומים-המצטברהחסכוןניהולדמי

השקעהבמסלולההשקעותניהולבגיןהמבוטחשלהמצטבר
.(ב)4בסעיףכמפורט

חודשמדימהפרמיההמנונהקבוע0נום-חשבוןניהולדמי
.(ג)4ב0עיףכמפורט

חודשמדיהמנונה0נום-מוקפאתפוליסהחשבוןניהולדמי
.(ד)4ב0עיףכמפורטמוקפאתבפוליסההמצטברמהחי0נון

בגיןהשוטפתמהפרמיההמנונים0נומים-מפרמיהניהולדמי
4ב0עיףכמפורט,חשבוןניהולדמיניכוילאחרהחברההוצאות

.(א)
בלתיחלקומהווהלפוליסההמצורףדף-ביטוחפרטידף

הביטוחפרטיואתהפוליסהמספראתהכולל,ממנהנפרד
,הביטוחייםהניסויים,הביטוחתקופתלרבות,הספציפי
.ניהולודמי,הפרמיה
,המפקחוהוראותצווים,תקנות,חוקים-תחיקתיהסדר
החליםהתנאיםאתיסדירואשר,לעילשהוזכרוהחוקיםלרבות

.לעתמעתשיחולוכפי,והחברההמבוטח,הפוליסהבעלעל
ושדווחה,שוטפתפרמיהשאינההפקדה-פעמית-חדהפקדה
ושהחברה,דיןפיעלדיווחחובתחלהאם,פעמית-חדנהפקדה
.לנהליהבהתאםפעמית-חדכהפקדהלקבלההסכימה
.מ"בעלביטוחחברהמנורה-חברה
.1981-א"התשמהביטוחחוזהחוק-חוק

בכל,בפוליסההצבוריםהחיסכוןכספיכלסך-מצטברחסכון
.הפרקיםכלפניועלההשקעהמסלולי
הצבוריםהכספים0ך-השקעהבמסלולמצטברחסכון

מסויםהשקעהבמסלול

בניכוימצטברח0נון-(פדיוןערך)למשיכהמצטברחסכון
ובאופן,החישובביום,המצטברהחסכוןניהולודמימשיכהקנס

אוהפוליסהותמומשבמידה,הפוליסהבתנאיהמפורטהחישוב
.ממנהחלק
ממסלולבפועלנספיםנמשנובוהיום-הכספיםמימושיום

הכ0פיםבגיןרווחיםנזקפובוהאחרוןהיוםשהוא,ההשקעה
.שנמשכו

שיעורשהיאעתבכלאשרהשקעהמסלוללגבי-מסחריום
.עסקיםיום-%20עלעולהאינוזריםערךניירותהחזקת

ניירותהחזקתשיעורשהיאעתבכלאשרהשקעהמסלוללגבי
בבורסההןמסחרמתקייםשבויום-%20-מגבוהחוץערך

מחוץרלבנטייםמוסדריםבשווקיםאו/ובבורסותוהןבישראל
.לישראל

יוםלרבות,בבורסהמ0חרמתקייםשבויוםכל-עסקיםיום
לחוק50סעיףפיעלסגירתהבשלמ0חרמתקייםלאשבו

.ערךניירות
בדףנמפורטהמבוטחרכשאותוביטוחיכיסוי-ביטוחיכיסוי
.הביטוחפרטי
הלשכהקבעה(וירקותפרותכולל)לצרכןהמחיריםמדד-מדד

ממשלתימוסדכלי"עיתפרסםאםאף,ל0טטי0טיקההמרכזית
עלבנוישהואבין,מקומושיבואאחרמדדכללרבות,אחר
יבואאם.לאואםוביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםאותם
המרכזיתהלשכהתקבע,הקייםהמדדבמקוםאחרמדד

.המוחלףהמדדלביןבינוהיחסאתל0טטי0טיקה
תחילתשלבחודש1-בהידועהאחרוןהמדד-בסיסימדד

100)1959ינוארחודשלמדדמותאםהב0י0יהמדד.הביטוח
.000,1-במחולק,(נקודות
בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהלפישבוטחהאדם-מבוטח
.כמבוטח
ביטוחתגמולילקבלת,הפוליסהלתנאיבהתאם,הזנאי-מוטב
.הביטוחמקרהבקרות
חישובשבוהשקעהמסלול-ברווחיםמשתתףמנורה

.12ב0עיףכאמורמתבצעהמצטברתוהיתרההתשואה
כלאוברווחיםמשתתףמנורהמסלול-מחדלברירתמסלול

.המפקחבאישורבמקומושיבואאחרמסלול
בעלבחרבהםההשקעהממסלוליאחדכל-השקעהמסלול

לרבות,הביטוחפרטיבדףוהמפורטיםהמבוטחאו/והפוליסה
מסלוליפתיחתכולל)לעתמעתבהםשיחולועתידייםשינויים
.(השקעה
התשואהחישובשבוהשקעהמסלול-יומיהשקעהמסלול
.מ0חריוםבכלמתבצעהמצטברתוהיתרה
עסקיעלהפיקוחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-מפקח
.1981-א"התשמ,ביטוח
,תקופהלתוםהפוליסההגעת,המבוטחמות-הבטוחמקרה

.הביטוחיהכיסויבפרקיהמנוייםהביטוחמקריאו
וכלהמבוטחהצהרת,ההצעהוגןזהביטוחחוזה-פוליסה
.לוהמצורפיםנספח

שתשלוםפוליסה-(מסולקתפוליסה)מוקפאתפוליסה
להקפאההתייחסותכלספקהסרלמען.הופסקבגינההפרמיה
.בחוקכמשמעולסילוקהיאהכוונההפוליסהבתנאי
בעלשעלאחריםותשלומיםהשוטפיםהביטוחדמי-פרמיה

.הביטוחפרטיודףהפוליסהתנאילפי,לחברהלשלםהפוליסה
כללייםלתנאיםהמצורפיםנספחיםאופרקים-ביטוחפרקי
הביטוחיםתנאיאתוהמפרטיםמהפוליסהחלקומהוויםאלה

.הביטוחפרטילדףבהתאם,בפוליסהוההרחבותהנוספים
הצבוריםהכ0פיםהעברתבעתייגבהמעברקנ0-מעברקנס

.הכללייםלתנאים8ב0עיףוכמפורטהשקעהבמסלול

המצטברמהחי0נוןשינוכהסכום-(פדיוןקנס)משיכהקנס
לתנאים10ב0עיףכמפורטהפוליסהתנאיפ"עהמשינהבעת

.הכלליים
.הבטוחפרטיבדףהנקובהמועד-הביטוחתקופתתום

מ"בעלביטוחחברהמנורה6מתוך1עמוד612ע2005/04/01



תנורהמ בסלביטוחחברהפקששו
א"

כחלקזובפוליסההגלולהחייםביטוחתבנית-ביטוחתכנית
ביטוחעסקיעלהפיקוחצופיעלושאושרהממנהנפרדבלתי

(1981-ב"תשמ)(תבניותושינויחדשותביטוחתוכניות)
דרכי)ביטוחע0קיעלהפיקוחתקנות-השקעהדרכיתקנות
.2001-א"התש0(התחייבויותיווניהולמבטחשלההוןהשקעת
הכספיםבערךהגידולשיעור-השקעהמסלולתשואת

.נתונהבתקופה,ההשקעהבמסלולהמושקעים

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

פרטיבדףבפוליסהכמצוין,הביטוחהתחלתבמועד
הפרמיהבמלואהששולמהבתנאיזאתאולם,הביטוח

.בפוליסההנקובה,הראשונה
,הביטוחסכוםמתשלוםהחברהפטורהבומקרהבגל(ב)

החיסכוןאתהחברהתשלם,החוקלפיאולפוליסהבהתאם
(ד)10בסעיףכהגדרתוהפוליסהשללמשיכההמצטבר

תתבטלתשלומוועם(ז)17סעיףפיעלחובכלבניכוי,להלן
.הפוליסה

הפרמיותתשלום-3סעיף
,בפוליסההקבועיםהפירעוןבזמניתשולמנההפרמיות(א)

תשלוםחובת.החברהתסכיםשלהןהתשלוםמדרכיבאחת
בכךאיןאולם,הביטוחמקרהקרותעםנפסקתהפרמיות

שזמןפרמיותמתשלוםהפוליסהבעלאתלפתורכדי
.הביטוחמקרהקרותלפניחלופירעונן

בהתאם,19ב0עיףכמוגדרלמדדצמודהתהיההפרמיה(ב)
.הביטוחפרטיבדףלאמור

ודמיחיסכון,הביטוחיהכיסוילמרכיבתחולקהפרמיה(ג)
.להלן5בסעיףהמפורטיםהכלליםלפיניהול

שבפיגורלסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא(ד)
בחברההנהוגבשיעור,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלק-

המרביתהצמודההפיגוריםמריביתיותרלאאךעתבאותה
היוצרמיוםמחושבתנשהיא,התחיקתילהסדרבנפוף
.בפועללתשלומהועדהפיגור

תהיה,במועדהממנהחלקאוהפרמיהשולמהלא(ה)
הביטוחיהכיסוימרכיבאתלבטלזכאיתהחברה
לענייןהחוקלהוראותבכפיפותהפוליסהאתולהקפיא

הפרמיהתשלוםהפסקתמיוםהביטוחיהכיסויעלות.זה
מהחסכוןתגבההביטוחייםהכיסוייםביטולליוםועד

.חודשיםמשלושהיותרולאבפוליסההמצטבר
.בפוליסהכמצוין,החברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת(ו)

לבנקקבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלםניתן
כזהובמקרההחברהלחשבוןישירותפרמיותלתשלום
בסכוםבבנקהחברהחשבוןזינויאתהחברהתראה

.כתשלומה,הפרמיה
הדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת(ז)

במקום,הענייןלפי,פירעונהזמןלאחראו,לעילהמפורטות
במקריםגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרשלא,מסוים
.כלשהםאחרים

n ~uo4-בפוליסהניהולדמי
הטבלהלפייהיוהמקסימלייםמפרמיה%-בהניהולדמי(א)

)להלן

יביאיטחןוהדגבאשנה
ואילך

%131313131212121111975

בגיןמפרמיהניהולדמיייגבולא,לעילהאמוראףעל
פעמית-חדהפקדה

612נספח

לפייהאהחישובאופן%1עדהמצטבריהחיסכוןניהולדמי(ב)
)להלןהמודל

)כדלהלןהניהולדמייחושבויוםמדי(1)

.ח"בשניהולדמי=אם
.הביטוחפרטיבדףהמפורטיםניהולדמיאחוז=קאם
YM=היוםבסוףמצטברתיתרה.

אם=עץ*קאם/365

מהחיסכוןוייגבוהחודשבמהלךיצטברואלהניהולדמי(2)
במועדאו,חודשכלבסוף,המבוטחשלהמצטבר
החיסכון,ספקהסרלמען.הפוליסהשלמשיכה

.שייגבוהניהולדמיבגובהחודשמדייופחתהמצטבר
בינוארהידועהמדדלפילחודשח"ש12)חשבוןניהולדמי(ג)

2004.
לפילחודשח"ש4מוקפאתלפוליסהחשבוןניהולדמי(ד)

.2004בינוארהידועהמדד

ושערוכההפרמיהחלוקת-5סעיף
החיסכון-הפוליסהרכיביביןחודשמדיתחולקהפרמיה(א)

הבאלהסדרלפיניהולודמיהביטוחיהסיכון
(ג)4ב0עיףכמפורטחשבוןניהולדמיינוכותחילה-

.לעיל
השיעורלפימפרמיהניהולדמיייגבומכןלאחר-

.לעיל(א)4ב0עיףהמפורט
הביטוחייםהכיסוייםלעלותפרמיותייגבומכןלאחר-

.בווכנקובהביטוחפרטיבדףכאלהקיימיםאם
במסלוליותושקעלחסכוןתועברהפרמיהיתרת

.ההשקעה
-חדהפקדהלהפקידמהחברהלבקשרשאיהפוליסהבעל(ב)

פיעללשלםשעליוהחודשיותלפרמיותבנוסףפעמית
.לחסכוןכפרמיהתיחשבכזאתפרמיהוכל,הפוליסה

פרמיהלגביהתשלוםיום,היומייםההשקעהבמסלולי(ג)
עדיהיה,בחברהשהתקבלהפעמיתחדהפקדהאושוטפת

בחברההכ0פיםהתקבלובוהיוםשלמחרתהמסחרליום
הבאהמ0חרליוםעדאו,הפקדתםבדברההוראותלרבות
.מסחריוםאינוהתשלוםויוםבמידה,אחריו

י"עפהפרמיותישוערכוברווחיםמשתתףמנורהבמסלול(ד)
ההסדרלהוראותבכפוףוישתנה.שלהלן(ה)ק"בסהמפורט
.התחיקתי

1-הביןששולמהפרמיה,ברווחיםמשתתףמנורהבמ0לול(ה)
ואילו,לחודש1-בשולמהכאילותחושבלחודש15-ל

כאילותחושבואילךבחודש16-מהששולמהפרמיה
.העוקבלחודש1-בשולמה

ודיווחחשבונותניהולהשקעות-6סעיף
להלן)השקעותמסלוליבכלתבוצענהההשקעות(א)

כפי,מסלולכלשלולמדיניותלתקנותבהתאם("ההשקעות"
השקעותמיתרבנפרדתנוהלנה,המפקחי"עשאושר
לתקנותבהתאםנפרדיםחשבונותלגביהםוייערכוהחברה

מסלוללפתוחרשאיתהחברה.הענייןלפיההשקעהדרכי
לשנותאוקייםהשקעהמסלוללסגור,חדשהשקעה
,פתיחהעלהודעה.השקעהמסלולשלהשקעהמדיניות
.להלןבמפורטתינתן,באמורבמדיניותשינויאו,סגירה

מיאוהחברהידיעליעשומקצתןאוכולןההשקעות(ב)
לפי(ל"בחואובישראלקשוריםגופיםלרבות)מטעמה
תוךמקצועיותמידהאמותפיעל,הבלעדידעתהשיקול

וכלענייןכללהעדיףומבליובסינוניםבתשואותהתחשבות
.התונניתבמסגרתהמבוטחיםכללשלעניינםפניעלשיקול
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,מכירה,קניהפעולותעתבכללבצערשאיתהחברה(ג)
בנכסיםאחרתעסקיתפעולהכלאו/ונכסיםשל,השאלה

לקנותאוליצורלרבות,השקעהמסלולבגלהמופקדים
בתקנותהקבועיםבשיעורים,אופציותוקאועתידייםחוזים

צדדיםעםועסקאותלבורסהמחוץעסקאות,ההשקעה
תבואאשרהוראהכלאולתקנותבכפוףוהכל,קשורים
הפוליסותבעלילטובתמתאיםלהשיראהנגל,במקומן

.והמבוטחים
כךתיעשהאופציותאו/ועתידייםחוזיםשלקניהאו/ויצירה(ד)

,עתידיםחוזים)ב0י0נכסבמונחיהכוללתשהחשיפה
במדיניותמהמוגדרתחרוגלא(ב0י0נכ0,אופציות

.המסלולשלההשקעה

ההשקעהמסלולבחירת-7סעיף
אופןאתהפוליסהבעליקבע,הביטוחהצעתהגשתבמועד(א)

משתתףמנורהמסלולביןלבחורניתן.בפוליסהההשקעה
בושניהםאתלאאך,יומיהשקעהמסלוללביןברווחים
.זמנית

ביןלבחוררשאייהא,יומיבמסלולהפוליסהבעלבחר(ב)
במועדפתוחיםיהיואשרהשוניםהיומייםההשקעהמסלולי
.הבחירה

הפרמיהחלוקתאתלשנותהפוליסהבעלרשאיעתבכל(ג)
פתוחיםיהיואשר,השוניםההשקעהמסלוליביןהעתידית
באמורבכתבהודעהכךעלשנתןובתנאי,השינויבמועד
(ד)15ב0עיףלאמורובנפוף(ג)20בסעיף

כספיםומימושמסלוליםביןכספיםהעברת-8סעיף
לשנותובקשיומיהשקעהבמסלולהפוליסהבעלבחר(א)

רשאייהא,בפוליסהצבוריםלכספיםבאשרהשקעהמסלול
ב0עיףבאמורבכתבהודעהכךעלשנתןובתנאי,כןלעשות

.(ד)15בסעיףלאמורובכפוף(ג)20
פעמיםמארבעלמעלהזהק"בסכאמורהפוליסהבעלפעל(ב)

שינויאוהעברהבכלמעברבקנסיחויב,חודשים12-ב
המעברקנס.המועברמה0נום%25.0שלבשיעורכאמור
.מועבריםהכספיםממנוההשקעהלמסלולבמלואוייזקף

עקבלמשנהואחדיומיהשקעהממסלולכספיםהעברת(ג)
ההעברותמארבעכאחתתחשבלא,השקעהמסלולסגירת

.לעילב0עיףהאמורות
למסלוליומיהשקעהממסלולהמופקדיםכ0פיםהעברת('ד)

ימיארבעהתוךייעשוהכ0פיםומימושאחריומיהשקעה
לקבלתובכפוףהפוליסהבעלהודעתמתןלאחרמסחר

המופקדיםהכ0פים.(ג)20ב0עיףכאמורהמסמכים
הםממנוהמסלולבתשואתיזוכויומיהשקעהבמסלול
,בכללועדההעברהתתבצעבוהמסחרליוםעד,מועברים

מיוםהחלהועברואליוהיומיהמסלוללתשואתזכאיםויהיו
.הכ0פיםהועברובוהמ0חריוםשלאחרהראשוןהמ0חר

השקעהמסלולישלוסגירהפתיחה-9סעיף
למסלוליםבמקבילחדשיםמסלוליםלפתוחרשאיתהחברה(א)

.המפקחבאישור,הקיימים
מסלוללסגור,המפקחלאישורבנפוף,רשאיתהחברה(ב)

.השקעה
הבאותןהדרכיםמשתיבאחתיתבצעהסגירהאופן(ג)

.חדשותלהפקדותסגוריהיהההשקעהמסלול-
הכ0פיםדהיינו,לחלוטיןסגוריהיהההשקעהמסלול-

השקעהלמסלוליועברוהשקעהמסלולבאותוהצבורים
.אחר
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הפוליסהלבעלכךעלהודעההחברהתשלחהמקריםבשני(ד)
תבקשבה,ההשקעהמסלול0גירתלפנייום45לפחות
חלופיהשקעהמסלוללקבועהפוליסהמבעלהחברה
מהמסלולהצבירהולהעברתחדשיםכ0פיםלהפקדת
ובעלבמידהכיבהודעהיפורטכן.הענייןלפי,הנסגר

יום30תוךחלופיהשקעהמסלולקבעלאהפוליסה
המחדלברירתבמסלולהכ0פיםיושקעוההודעהממשלוח
שינוילאחרמקרהבכל.הנללייםבתנאים1ב0עיףכמוגדר
השינויבדברהודעהתשלחהחברה,ההשקעהמסלול
.השינויביצועממועדיום30בתוך

ייחשבשהואכלהשקעהמסלולשלהשקעהמדיניותשינוי(ה)
.חדשמסלולופתיחתההשקעהמסלולכסגירת

מסלולבגלההשקעהמדיניותמגבולותזמניתחריגה(ו)
איאו,רצופיםיום30עלעולהשאינהלתקופההשקעה
30עדשלבתקופהההשקעותמדיניותבהוראותעמידה

כחריגהתיראהלאההשקעהמסלולפתיחתמיוםיום
.ההשקעותממדיניות

כלהשקעהבמסלולההשקעהבמדיניותחריגהשלבמקרה(ז)
כאמורהחריגהתתוקן,יום30עלכאמורהעולהשהוא
.השוקותנאיהמסלולנכסילנזילותבכפוףאךמידיבאופן

תדווח,יום45-למעבר,מהותיתוהינה,החריגהנתמשנה(ח)
.תיקונהאופןועלהחריגהעללמפקחהחברה

למשיכההמצטברהחסכון-10סעיף
פיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל(א)

החסכוןאתולקבללחברהבכתבבהודעההפוליסה
ייכנסהביטול.להלןכמפורטבפוליסהלמשיכההמצטבר
הכיסויבוטל.לחברההאמורהההודעהמסירתעםלתוקפו
אוזהסעיףלהוראותבהתאםהפוליסהפי-עלהביטוחי
הפוליסהבעלידיעלבין,לעיל(ה)03עיףלהוראותבהתאם

0עיףפיעלביטוחלסכוםהזכותתבוטל,החברהידיעלאו
לפוליסהצורףאשרכלשהוניספחפיעלזכותכלוכן2

אם)הביטוחייםהכיסוייםלפרק06עיףפ"עזכותולמעט
ישולםהמבוטחמותובמקרה,(ביטוחייםכיסוייםנרכשו
.בלבדלמשיכההמצטברהחסכון

,המצטברלחסכוןשווהיהאלמשיכההמצטברהחיסכון(ב)
עוברהחודשחלקבמהלךשהצטברוהניהולדמיבניכוי

החסכוןמתוךהשיעוריםפיעלמשיכהקנ0ובניכוילמשיכה
)להלןהמפורטיםהמצטבר

שבגינםחודשים'מס
פרמיותשולמו

0-11
12-23
24-35
36-47
48-59
60-71
72-83
ויותר84

שיעור

%0.25
%4.21
%9.17
%3.14
%7.10
%1.7
%6.3
%0.0

קנ0ייגבהלאפעמית-חדהפקדהבגיןלעילהאמוראףעל
.משיכה

שחלפוובתנאי,חודשיותפרמיות84-מפחותשולמו(ג)
ועדהפרמיותתשלוםהפסקתממועדחודשים12לפחות
שיעוריופחתהפוליסהחודשהלאעודוכל,המשיכהלמועד
,(ב)ק"בסלעילהמפורט,המצטברמהחיסכוןהמשיכהקנ0

תשלוםהפ0קתממועד,שחלפהשנהכלעבוראחדבאחוז
.הקנסלאיפוסועד,המשיכהמועדעדהפרמיות

מ"בעלביטוחחברהמנורה6מתוך3עמוד612ע2005/04/01



תנורהמ בסלביטוחחברהפקששו
א"

אולמבוטחאוהפוליסהלבעלהחברהתשלםמקרהבגל(ד)
חובכלבניכוילמשיכההמצטברהחיסכוןאתלמוטב
פיעלהןהמוטבאוהמבוטחאוהפוליסהמבעללההמגיע
.דיןכלפיעלאחרבאופןוהןהפוליסהתנאי

מהיוםיום30תוךישולםהכולללמשיכההמצטברהחיסכון(ה)
.החוקלהוראתבכפיפות,לשלמוהחברהשתתבקש

הפוליסההקפאת-11סעיף
הפוליסהתומר,הפרמיותתשלוםהפסקתשלבמקרה(א)

כליבוטלו,כאמורהפוליסההקפאתעם.מוקפאתלפוליסה
פרטיבדףהמפורטיםהנוספיםם"הביטוחהכי0חים
למוקפאתהפויסההמרתלאחרחודשבגלל).הביטוח
בגיןמוקפאתפוליסהחשבוןניהולבדמיהפוליסהתחויב

.(ד)4בסעיףכמפורטהצבוריםהנספים
כמפורטיהיההקפאהלאחרלמשיכההמצטברהחיסכון(ב)

.(ג)10ב0עיף

המצטברהחסכוןחישוב-12סעיף
:ברווחיםמשתתףמנורהבמסלול(א)

וישתנהלהלןכמפורטיתבצעהמצטברהח0נוןחישוב
בעתידותשונההיה.התחיקתיההסדרלהוראותבהתאם
ייחשב,יומיתתשואהלשיטתהתשואהחישובשיטת

.מכךהמשתמעכלעליומילמסלולהמסלול
:כלהלןההגדרותיחולוזהסעיףלעניין
מסלולשלהמשוערךהשווי-החודשיהמשוערךהשווי

בוהחודששלהאחרוןהעסקיםליוםהחודשיההשקעה
.החודשיהחשבוןנעשה
(שליליאוחיובי)הרווחשלמצטברחשבון-חודשיחשבון
.החודשיההשקעהממסלולהנובע
נכסוכלהערךוניירותהפיננסייםהנכסיםשווי-נכסיםשווי
זהבמסלולהנכ0יםשוויחישוב.זהבמסלולהמוחזקאחר

דיןפרטי)הביטוחעלהפיקוחלתקנותבהתאםייעשה
תחיקתיהסדרכלאו,לעתמעתבתוקףשיהיוכפי,(וחשבון
.במקומןשיבואאחר

אתהחברהתערוך,האחרוןהע0קיםביום,לחודשאחת(1)
.החודשיהחשבון

)כדלקמןלנוסחאותבהתאםייערךהחודשיהחשבון(2)

חודשמדיהחברהתקבעהחודשיהחשבוןבמסגרת(א)
.החודשיהמשוערךהשוויאת

ידי-עליקבעהחודשיהחשבוןעריכתבמסגרת(ב)
,המסלולשלהחודשיתהתשואהשיעורהחברה
חול-הבחודשRmשתסומן
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שהיאכפיהתשואהפיעלישוערךהמצטברהחסכון(3)
המצטברמהחסכוןניהולדמיבניכוילעילמחושבת
.(ב)4ב0עיףכמפורט

:היומייםבמסלולים(ב)
בהתאםלהלןכמפורטיתבצעהמצטברהחי0נוןחישוב

.התחיקתיהה0דרלהוראות
פעילותתהיהבוהראשוןהמסחריוםלמעט,מסחריוםמדי(1)

לכלתשואותשלחישובהחברהתבצע,ההשקעהבמסלול
ביןהבדלללאאחידשעריהיההמסלוליםלכל.המסלולים

.למכירהקניה
)כדלקמןמ0חריוםכלבסוףיחושבהמסלולשער(2)

.המ0חריוםבסוףנכסיםשווי=4
ביוםהיומיההשקעהממסלולשנמשכוסכומים=8

.המ0חר
.הקודםהמ0חריוםבסוףהנכ0יםשווי=0
.המ0חרביוםהיומיההשקעהבמסלולשהושקע0נום=ם

Rd=טליוםיומיתשואהשעור

טא=(0-8+4-ם)
0

מסלולכל,לעילהתשואהפיעלישוערךהמצטברהחיסכון(3)
.מושקעיםנ0פיובוהנכ0יםבגיןשחושבההתשואהלפי

מיוםלחיסכוןשהועברופרמיותבגיןתיזקףתשואה
.(ב)4ב0עיףלעילשצויןכפיואילךהפרמיההתשלום

הפרמיהוהגדלתהפוליסהחידוש-13סעיף
אתלבקשרשאיהפוליסהבעליהיה,הפוליסההוקפאה(א)

שולםלאלמשיכההמצטברשהחי0נוןבתנאיחידושה
תשלוםהפ0קתמיוםחודשים12-מיותרחלפושלאובתנאי

בהתאםיהיהזהסעיףפיעלהפוליסהחידוש.הפרמיות
,דעתהשיקולפי-על,החברהידי-עלשייקבעולתנאים
בדיקהאו/ובריאותהצהרתב0י0על,החידושבמועד
במלואוישולםהחידושבגיןשהחובובתנאי.חדשהרפואית
.זהתשלוםבמועדחיעודנושהמבוטחנוסףותנאי

לענייןהפוליסהוותקיחושב,הפרמיההגדלתשלבמקרה(ב)
ב0עיףכמפורט)המצטברהחסכוןמתוךמשיכהקנסחישוב

4ב0עיףכמפורט)מפרמיההניהולדמישיעורולעניין(10
.הביטוחפרטיבדףנמצויןהביטוחתחילתמיום,(א)

מיוםחודשים12-מפחותתוךוחודשה,הפוליסההוקפאה(ג)
לענייניםהפוליסהוותקיחושב,הפרמיותתשלומיהפ0קת
.הביטוחתחילתמתאריך,לעיל(ב)ק"בסהאמורים

12-מלמעלהלאחרהפוליסהאתלחדשהמבוטחביקש(ד)
הפוליסהתחודשהפרמיהתשלומיהפ0קתמיוםחודשים
הוותקיחושבזהבמקרה.החברהאישורקבלתלאחר

בהםהחודשיםמספרלפילעיל(ב)ק"בסהאמוריםלעניינים
.לפוליסההפרמיהשולמה

לגמלהואופציהתקופהתום-14סעיף
תשלם,הביטוחפרטיבדףהמפורטתהביטוחתקופתבתום(א)

עללמשיכההמצטברהחיסכוןאתהפוליסהלבעלהחברה
.הכללייםלתנאים10ב0עיףהאמוריםהתנאיםפי

למשיכההמצטברהחיסכוןאתלקבלרשאייהיההמבוטח('ב)
פוליסתשירכושלמישיוצעוהתנאיםפיעלחודשיכתשלום
פוליסהגלאוהעתבאותהשתהיהכפימיידיתגמלה
תגבהלאשהחברהובלבד,במקומהשתבואאחרת
רכישתבגיןלמשיכההמצטברמהחי0נוןנוספותהוצאות
.זומיידיתגמלהפוליסת

במסלולהנכ0יםשלהמשוערךהשווי
.השוטףהחודשבסוףהחודשיההשקעה
.החודשבמשךמהננסיםשנמשנו0נומים
במסלולהנכ0יםשלהמשוערךהשווי

.הקודםהחודשבסוףהחודשיההשקעה
ההשקעהבמסלולשהושקעוסכומים
.החודשבמשךהחודשי

Rm=(0-8+4-ם)
(2/8-C+

D

(

שניתנוהלוואותכוללותהשקעות,ספקהסרלמען
,הפוליסותשללמשיכההמצטברהחסכוןבמ0גרת
.השקעותמסלוללאותוהשייכיםומזומנים

נגדיו
4=

8=
0=

D=

אזי
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תנורהמ בתלביטוחחברהאפ44שו
א"

הלייאות-15סעיף
מתוךהלוואהמהחברהלבקשרשאיהפוליסהבעל(א)

.למשיכההמצטברהחיסכון
אשרהריביתשיעוריולפיהתנאיםלפיתינתןההלוואה(ב)

בתנאיוזאת,ההלוואהמתןביוםהחברהידיעלייקבעו
בכפיפות,הפוליסהלבעלההלוואהמתןאישרהשהחברה
.התחיקתילהסדר

מסכוםתקוזז,כלשהימסיבה,הפוליסהביטולשלבמקרה(ג)
.ההלוואהיתרת,למשיכההמצטברהחיסכון

ההשקעהמסלוליאתלשנותרשאייהיהלאהפוליסהבעל(ד)
לאחר,למשנהואחדממסלולכספיםלהעביראו/ו,בפוליסה
אלא,ההלוואהיתרתשלמלאלהחזרועדההלוואהקבלת
.בכתבהחברהשלמראשאישורכךעלקבלכןאם

הפוליסהושעבודהמוטבקביעת-16סעיף
אך,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(א)

.דיןפיעלליורשואובפוליסההרשוםלמוטבורק
פיעלב0נוםמוטבהמזכההביטוחמקרהאירעבטרם(ב)

המוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסהתנאי
לאחררקהחברהאתיחייבהשינוי.בפוליסההרשום

,הפוליסהבעלבחתימת,כךעלבכתבהוראהלהשנמסרה
.בפוליסהידה-עלנרשםוהוא

מוטבלקבועזכאיהפוליסהבעליהיהלאמקרהבשום(ג)
מוטבשלקביעהלשנותאו,חוזרתבלתיבקביעה
אתמראשלכךיקבלאםאלא,חוזרתבלתילקביעה
.החברהשלבכתבהסכמתה

,בפוליסההרשוםלמוטבהמגיעה0נוםאתהחברהשילמה(ד)
הוראהפי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבהנרשםבטרם
המאושרתצוואתופי-עלוביןהפוליסהבעלבחתימתבכתב

תהא,לאחרתשלוםעלהמורה,המשפטביתידי-על
בעלוכלפיאחדאותוכלפיחבותמכלמשוחררתהחברה
.במקומושיבואמיוכלעזבונו,הפוליסה

יהיה,בחייםעודושהמבוטחובתנאי,בתוקףהפוליסהאם(ה)
לאזהשעבוד.הפוליסהאתלשעבדרשאיהפוליסהבעל
בכתבהודעההחברהקיבלהאםאלא,החברהאתיחייב
זכויותיהם.הפוליסהבעלידי-עלחתומה,השעבודדברעל
לשעבודכפופותיהיווהמבוטחהפוליסהבעל,המוטבשל

.האמור

ותשלומההתביעה-17סעיף
ובתנאי,בתוקףהפוליסהבהיות,המבוטחבמות('א)

מלא,רצוףבאופןמשולמתהפוליסהעבורשהפרמיה
אולמוטבהחברהתשלםלהלןלאמורובהתאםוסדיר
מפרקיא"כפיעללוהמגיעיםהסכומיםאת,ליורשו

.הפוליסה
עללהודיעהמוטבאוהפוליסהבעלחייב,המבוטחבמות('ב)

.לונודעשהדברלאחרמידלחברהבכתבכך
הביטוחמקרהבעקבות,הפוליסהפי-עללתשלוםתביעה('ג)

,תביעהטופסגביעלבכתבלחברהתימסר,לעילכאמור
כלאליוויצורפודרישהפי-עלמהחברהלקבלויהיהשניתן

.סבירבאופןבוהמבוקשיםהמסמכים
לחברהלמסור,הענייןלפי,המוטבעלאוהפוליסהבעלעל(ד)

והמסמכיםהמידעאת,לכךשנדרשלאחר,0בירזמןתוך
אינםואם,חבותהלבירורלחברההדרושיםהנוספים
.להשיגם,שיוכלככל,לחברהלעזורעליו,ברשותו

התחייבותמכלהחברהתשוחרר,התביעהתשלוםידי-על(ה)
שבגינוהפוליסהשלחלקמאותואו,מהפוליסההנובעת
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במקרההפוליסהפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(ו)
המידעהמבטחבידישהיומהיוםיום30תוך,המבוטחמות

.לעיל(ד)ק"01(ג)ק"בסבאמורוהמסמנים
המגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמכלתנכההחברה(ז)

תנאיפי-על,המוטבאו,המבוטחאו,הפוליסהמבעללה
.זופוליסה

גילהוכחת-18סעיף
לתאריךביותרהקרובהולדתויוםלפינקבעהמבוטחגיל

.אחריוהבאאולושקדםזה,הביטוחתחילת
לשביעות,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטחעל

.החברהשלרצונה

הצמדהתנאי-19סעיף
למדדהצמדההפרשייתווספוהביטוחפרטיבדףלפרמיה(א)

ביוםהידועהמדדלביןבפוליסההנקובהב0י0יהמדדבין
העברהפי-עלתשלוםשלבמקרה.בפועלתשלוםכלביצוע

ייחשב,קבעהוראתשלאו,החברהחשבוןלזכותבנקאית
.בפועלהתשלוםביצועכיוםבבנקהחברהחשבוןזינוייום

לחברההודעות-20סעיף
אוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל(א)

אךימסרוהמסמכיםוכלבכתבלחברהתימסרנההמוטב
באחדאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדהלחברהורק

אחרתבכתובתאו,הארץברחביהחברהשלמסניפיה
לזמןמזמןהפוליסהלבעלבכתבהחברהתודיעשעליה

לתוקפויכנסבתנאיהאובפוליסהשינויכל.(תודיעאם)
רישוםורשמהבכתבלכךהסכימההחברהאםרק

.בפוליסהכךעלמתאים
הפוליסהבעל,החברהחייבים,כתובתשינוישלמקרהבגל(ב)

אולם.בכתבכךעללהודיעהענייןלפי,המוטבאוהמבוטח
לכתובתהודעותיהםבמשלוחחובתםידיייצאוהצדדים
.להםהידועההאחרונה

להעברההנוגעותהמבוטחאוהפוליסהבעלמאתהוראות(ג)
פדיון,השקעהלמסלוליחלוקהשינוי,השקעהמסלוליבין

יועברו,מופקדיםלכספיםהנוגעתאחרתהוראהכלאו/ו
התקבלובומהמועדמסחרימיארבעתוךויבוצעובכתב

.ההוראהלביצועהנדרשיםוהמסמכיםההודעה

פוליסהאבדן-21סעיף
אךתעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת

הפוליסהבעל.הפוליסהבעלידי-עלהודעהשתימסרלאחרורק
,כאלהיהיואם,ממשלתייםואגרותמסיםבתשלוםישא

ההסדרלהוראותובכפוףחדשהפוליסהעריכתוהוצאות
.התחיקתי

נוספיםתשלומים-22סעיף
המסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהמוטלותאוהפוליסהעלהחליםוהעירונייםהממשלתיים
האחריםתשלומיםכלועלהביטוחסכומיעל,הפרמיות
האלההמ0יםאםבין,הפוליסהלפילשלםמחויבתשהחברה
במשךעליויוטלואםוביןהפוליסההוצאתבתאריךקיימים
להוראותובכפוףלתשלוםעדאחרזמןבנלאו,קיומהתקופת
.התחיקתיהה0דר

.התביעהשולמה
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רירהש
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כללי-25סעיףהתיישנות-23סעיף
לביןהפוליסהשלהנללייםהתנאיםביןסתירהשלבמקרהשלושהיאהפוליסהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת

3W'Dבהתאמההמטויםהנטפחתנאייחולו,מטויםנטפחשלהתנאים.הביטוחמקרהקרותמיום
.הכללייםהתנאיםיחולוהפוליסהחלקישארועל

n ~uo24-השיפוטמקום
ורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות
.ישראלבמדינתהמוטמניםהמשפטבתיבסמכות
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