
י""-שש (קשותומחלותמוות)טופייחייםייאיכותלביטוחהנללייםהתנאים

הגדרות-1סעיף
המשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
)להלןכמפורטלצידוהמופיעה

.מ"בעלביטוחחברהמנורה-החברה
המצורפיםנספחוכלההצעהוגןזהביטוחחוזה-הפוליסה

.לה
עםהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל

בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזההחברה
.הפוליסהכבעל

נקובשמוואשרהפוליסהלפיבוטחושחייוהאדם-המבוטח
.כמבוטחבפוליסה
תשלומיםלקבל,הפוליסהלתנאיבהתאם,הזנאי-המוטב

.מהחברה
בלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף

,הספציפיהביטוחופרטיהפוליסהמספרהכולל,ממנהנפרד
.הביטוחתקופתלרבות
פרטיבדףהנקוביםהראשוניםהביטוחדמי-בסיסיתפרמיה
.הביטוח
הפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמי-הפרמיה
האמורהתוספתכללרבות,הפוליסהתנאילפי,לחברהלשלם

.בפוליסה
פרטידף"בגנזההנקובה0נום-הבסיסיהביטוחסכום

."הביטוח
פרטידף"בהנקובהב0י0יהביטוח0נום-הביטוחסכום

תנאי"סעיףהוראותפי-עללמדדמוצמדנשהוא,"הביטוח
.בפוליסה"הצמדה
.לפוליסה"הצמדהתנאי"בסעיףבמשמעו-המדד

עלבפיקוחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-המפקח
.1981-א"התשמ,ביטוחעסקי
,1981-א"התשמ,ביטוחע0קיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני

.מכוחואו/וזהחוקפיעלוהוראהצו,אישור,תקנהכללרבות
עלהחל,1981-א"התשמהביטוחחוזהחוק-החוק

.ולהוראותיהלתנאיהבכפיפות,הפוליסה
,ההוןהשקעתדרכי)הביטוחעלהפיקוחתקנות-תקנות
,2001-א"התש0(הביטוחחברותשלוההתחייבויותהקרנות

.לעתמעתשתחולנהנפי

החברהחבות-2סעיף
לתוקפהנכנסת,הפוליסהפיעל,החברהשלחבותה.'א

זאתאולם,בפוליסהכמצוין,הביטוחהתחלתבמועד
הנקובה,הראשונההפרמיהבמלואהששולמהבתנאי

וכן,החברהידי-עלהמוצאת,הראשונההחיובבהודעת
שמיוםנוסףובתנאיתשלומהבתאריךחישהמבוטח
חתימתומיוםאוהרפואיתהבדיקהלמבוטחשנעשתה

הסכימהבוליוםועד,הענייןלפי,בריאותהצהרתעל
חללא,הפוליסהפי-עלהביטוחחוזהלכריתתהחברה
שלבעיסוקואובמקצועו,הגופניבמצבו,בבריאותושינוי

.המבוטח
מהאמורלגרועומבלילעיל.אקטןבסעיףהאמוראףעל.'ב

במקרה,זהנספחפיעלאחראיתתהיהלאהחברה,בו
המנויותמהמחלותכמהאובאחתחלהוהמבוטח
בביצועהצורךשלקיומונתגלהולאו.2.א5בסעיף
.2.א.5בסעיףהמנוייםמהניתוחיםכמהאואחד

מהניתוחיםכמהאואחדבמבוטחבוצעולאובמבוטח
החליום90שלתקופהבמשך.2.א.5בסעיףהמנויים

קבלתממועדאוזהנספחפיעלהביטוחתחילתמיום
:להלן)מביניהםהמאוחרלפי,בחברהלביטוחההצעה

מקרהכאשריחוללאזהתנאי("האכשרהתקופת"
.מתאונהנובעהביטוח

אם,"הביטוחסכום"מתשלוםפטורהתהיההחברה.'ג
להתאבדותנסיוןאו,התאבדותעקבהמבוטחמותנגרם

תוך,(לאואםוביןבדעתושפויהיההמבוטחאםבין)
חידושמיוםאו,הביטוחחוזהכריתתמיוםשנה

.הענייןלפיהכל,שבוטלהלאחרהפוליסה
במטוסכנוסעהמבוטחבטיסתהכרוךסיכוןיכלולהביטוח.'ד

בעל,אזרחיטייסבנליננו0עהמבוטחיטוסעםורקאך
המוסכמתהרשותמטעם,נוסעיםלהובלתכשירותתעודת

,הטייסכליבעלתהחברהרשומהשבהמדינהאותהשל
מקוםשלהתעופהרשויותידי-עלמאושרתובטיסה

.ההמראה
בכליהמבוטחבטיסתהכרוךסיכוןיכלוללאהביטוח
.לעילמהמפורטיםהשוניםובטיסותטייס

,"הביטוחסכום"מתשלוםהחברהפטורהבומקרהבכל.'ה
החברהתשלםלא,"החוק"לפיאולפוליסהבהתאם
.זהנ0פחפי-עלכלשהותשלום

עובדותגילויאי-3סעיף
וההצהרותהידיעותיסודעלנעשההפוליסהפי-עלהביטוח
או,והמבוטחהפוליסהבעלידי-עללחברהשנמסרובכתב
מהווהנכונותן.לפוליסההמצורפות,הענייןלפי,מהםמימטעם
למצבהנוגעותעובדותאם.הביטוחשללקיומועיקריתנאי

שלועיסוקומקצועו,לידתותאריך,חייואורח,בריאותו
חוזהכריתתלמועדעדהחברהמידיעתהוסתרו,המבוטח
וכן,הענייןלפי,שבוטללאחרחידושולמועדעדאו,הביטוח

-עלשנשאלהלשאלהוכנהמלאהשאיננהתשובהניתנהאם
חידושואוהביטוחחוזהכריתתלפני,מטעמהאוהחברהידי

:הבאותההוראותתחולנה,כאמור
אירעלאעודכל-היארשאית,לחברההדברנודע.'א

לבעלבהודעה,הביטוחחוזהאתלבטל,הביטוחמקרה
.למבוטחאוהפוליסה

או,הביטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע.'ב
-עלהביטוחחוזהשנתבטללפניאירעהביטוחשמקרה

רקחייבתהחברהתהיה,לעיל.אקטןבסעיףהאמורפי
כיחסשהואיחסיבשיעור,מופחתביטוחסכוםבתשלום

שהיתההפרמיהלביןבפוליסהשנקבעההפרמיהשבין
כללידיעתההובאואילוהחברהידי-עלנקבעת

.לאמיתןהאמורותהעובדות

לפרמיהותוספתהפרמיותתשלום-4סעיף
,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנההפרמיות.'א

עלכלשהןהודעותלשלוחחייבתתהיהשהחברהמבלי
הפרמיהתשלוםעםנפסקתהפרמיותתשלוםחובת.כך

לגביפרט)המבוטחמותלפנילאחרונהחלפרעונהשזמן
.(לכןקודםחלפרעונןשזמןפרמיות

לסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא.'ב
הנהוגבשיעור,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלק-שבפיגור
הפיגורהיווצרמיוםמחושבתנשהיאעתבאותהבחברה

.בפועללתשלומהועד
זכאיתהחברהתהיה,במועדההפרמיהשולמהלא.'ג

להוראותבכפיפותהפוליסהפיעלהביטוחאתלבטל
.זהלעניין"החוק"
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מנורהש
Chronicכרוניתכליותספיקתאי.'ג.בפוליסהכמצוין,החברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת.'ד Renal

של,הפיךבלתי,כרוניתפקודחוסר-)Failure(לבנקקבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלםניתן
להמודיאליזהקבועחיבורהמחייבתהגליותשתי(שיקיםשירות)החברהלחשבוןישירותפרמיותלתשלום
לצורךאו,(פריטונאלית)צפקיתתוךלדיאליזהאובבנקהחברהחשבוןזינויאתהחברהתראהכזהובמקרה
.כלייהבהשתלתפרמיותלשלםניתןכןכמו.כתשלומה,הפרמיהבסכום

Aplastic(אפלסטיתאנמיה.'דורקאךזאתאך,בפוליסההרשוםהביטוחסוכןבאמצעות Anemia(-נשל
אפל0טיתכאנמיההמאובחןהעצםמוחשל.בחברהלפקודת(ים)בשיק

וטרומבוציטופניהנויטרופניה,באנמיהוהמתבטאהדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת.'ה
)הבאיםמהטיפוליםאחדלפחותהמצריכיםבמקום,הענייןלפי,פרעונהזמןלאחראו,לעילהמפורטות

דמןמוצריעירוי.1במקריםגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרשלא,מסויים
מוחצמיחתהמעודדיםתרופות/חומריםמתן.2.כלשהםאחרים

עצמןבדףכמפורטקבועהינוהפרמיהנקבעהלפיוהשיעור.'ו
אתהמדנאיםתרופות/חומריםמתן.3זאתלמרות.האחריםהפוליסהובתנאיהביטוחפרטי

ן(0ופר0יביים-אימונו)החיסוניתהמערכתהפרמיהמרכיבחישובב0י0אתלשנותזכאיתהחברה
.עצםמוחהשתלת.05.1.14ביוםלראשונההביטוחותנאיקשותלמחלות
מוחדלקת-)Encephalitis(מוחדלקת.'התוךהעברנסיוןעלבהסתמך,מכןלאחרשנהכלובתום

oולפיהתחזיתלעומתבפועלהסינוןבחינתכדי ~ olnחודשים3לפחותהנמשכיםבסיבוכיםהמלווה

נוירולוגינזקיותירו,מומחהנוירולוגלדעתואשרהמפקחשלמראשלאישורובנפוףזושבתבניתהאקטוארי

בעקבותיהםאשר,הפיךויבלתיקבוע,חמורלאחריוםשלושיםלתוקפויכנסכזהשינוי.הביטוחעל
וללאעצמאיבאופןלבצעמסוגלאינוהמבוטח.למבוטחהחברההודעת

הפעולותששמתוךשלושלפחותהזולתעזרת,בתאריכיםתגדלזהנספחפי-עללביטוחהפרמיה.'ז
הבאותןבאותםהמבוטחגילולפי,הביטוחפרטיבדףכמפורט
,להתרחץ,ולהתפשטלהתלבש,ולשכבלקוםהחלהפוליסהשלהפרמיהתגדללכךובהתאם,תאריכים

,ניידות,סוגריםעללשלוט,ולשתותלאכול.אלהמתאריכים
.9/2003מפקחבחוזרכהגדרתן

לזיהוםהקשורהמוחדלקתגוללאינוהניסויהביטוחומקרההביטוחסכום-5סעיף
.הרפסאוHIVבנגיפי.ב2לסעיףבכפוף,ישולםזופוליסהפי-עלהביטוחסכום.'א

Organ(איבריםהשתלת.'ו,להלן1קטןבסעיףכהגדרתוהביטוחמקרהבקרות,לעיל Transplantation(
מוח,כבד,לבלב,כליה,ריאות-לב,ריאה,לב-)להלן2קטןב0עיףכהגדרתוהביטוחמקרהארעאםאו

הלאומיהמרכזשלרשמיאישורקבלת-עצמות
או,איברבהשתלתהצורךעלבישראללהשתלותפוליסהשלהביטוחתקופתבתוךהמבוטחשלמותו.1

תורםשלמגוףאםביןבפועלההשתלהביצוע.זו
הפסקתעקב,מלאכותיאיברידיעלאואחרמהמחלותבנמהאובאחתהמבוטחמחלתגילוי.2

.איבראותושלתפקודומהניתוחיםכמהאואחדביצועאו/ו,להלןהמפורטות
Acute)חריףלבהתקף.'זתקופתלאחרזאת,במבוטחלהלןהמפורטים Coronary
הלבמשרירחלקשלנמק-(טחע0,8(0חהאנשרהל

כלילידםבנלימחסימהאומהיצרותבתוצאה-([055זSpeech0(דיבוראובדן,אילמות.'א
.חלקלאותוהדםאספקתאתהמגבילהאשרהדיבוריכולתשלהפיךויבלתימוחלטאיבוד
שלושתכלי"עלהיתמךחייבתהאבחנהואשרהקוללמיתריאורגנימנזקכתוצאהנגרם
במצטברלהבאיםהקריטריונים.חודשים6לפחותשלרצופהתקופהנמשך

.אופיינייםחזהבאבי.1(טק((1ח8חוחפולמיננטיתכבדספיקתאי.'ב
.לאוטםהאופייניים.ג.ק.באחדשיםשינויים.2,חריפהבבדספיקתאי-Hepaticו8ק(ט[0)

הלבשרירשלהאנזימיםברמתעלייה.3עםחולההמסבנתאו,בריאבאדם,פתאומית
.פתולוגייםלערכיםשלמפושטמנמקהנובעת,יציבהכרוניתמחלה
אנגינה)חזהתעוקתכימובהרספקהסרלמעןמהרעלתאו/וחריףמזיהוםכתוצאהכבדתאי

.מכוסהאינה(פקטורי0ידיעלוהמאופיינת,אחרותמסיבותאותרופות
ובלתימוחלטאובדן-(055חז008)חירשות.'ח)הבאיםהסימניםכל

פיעל,האוזנייםבשתיהשמיעהחוששלהפיךהכבדןבנפחחדההקטנה.1
עלובהסתמךמומחהג.א.ארופאשלקביעהרשתרקהמותיר,בכבדמפושטנמק.2

.שמיעהבדיקתבהי0טולוגיהןהמוכחרטיקולרית
Multiple(נפוצהטרשת.'טבתפקודיהבאותהדםבבדיקותחדהירידה.3 Sclerosis(-

הגורמתהשדרהבחוטאובמוחדמיאלינציה7ן-ו5פקטוריםרמותאוזק-הכבד
.חודשיםשישהלפחותהנמשךנוירולוגילחסרמעמיקהן,צהבת.4
ליותרקליניתעדותידיעלתקבעהאבחנהכבדיתןאנצפלופטיה.5
במעטפותפגיעה)דמיאלינציהשלבודדמאירוענשלטןבלתידמום.6
חוט,מוח)המרכזיתהעצביםבמערכת(המיאליןהכבדמחלתרקעעלגליות0פיקתאי.7

.רנאלית-הפאטוןותסמונת
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מנורהמ ר"בפלביטוחחברהקפ4שמף
227נספח

הסיווגלפי(מ"מ1)/41דרגהממאירהמלנומה.242לפחותנמשךאשר,(אופטיעצב,שדרה
.2002לשנתAJCC-אירועביןמחודשיותרשלבהפרש,שעות
מסוגלעורמחלות.3מוקדילמספרMRIבבדיקתוהוכחה,לאירוע
Hyperkeratosis1-Cell88581(1).המרכזיתהעצביםבמערכתהלבןבחומרפגיעה

;Carcinoma.מומחהנוירולוגידיעלתקבעהאבחנה
Priראשוניריאתידםלחץיתר.'י

mary

Squamousמסוגעורמחלות(2) Cell
)Hypertensionבלחץעליה-(וטק(8חסח[עCarcinomaהתפשטוכןאםאלא

.אחריםלאיבריםעליהידיעלהנגרמתהריאהעורקישלהדם
.4108-המחלתבנוכחותסרטניותמחלות.4הריאתיהדםבנפחעליה,הריאהבנימיותבלחץ

-לעדבהיסטולוגיההמאובחןהערמוניתסרטן.5האבחנה.הריאתייםהדםבנליבתנגודתעליהאו
פיאו(כולל)ך-הקן2Classificationז40ןMoריאתילחץשללבבצנתורהוכחהלכלולחייבת

Gleason-עורקיריאתילחץאוכ"ממ30מעל0י0טולי Score(כולל)6-לעד.
.((3.[.[)כרוניתלימפוציטיתלויקמיה.6ימיןחדרשלהיפרטרופיה,כ"ממ20מעלממוצע
הפיךויבלתימוחלטאיבוד-(055חטחןו8)עיוורון.ח"י.ימניתלבספיקתואיהרחבהוסימני

Severe(קשותכוויות.א"י Burns(-ידיעלשנקבעכפי,העינייםבשתיהראיהכושרשלמדרגהגוויות
.מומחהעינייםרופא.הגוףמשטח%20לפחותהמערבותשלישית

שיתוק-(0ןו0ק(5ן1ןו0עח,ילדיםשיתוק)פוליו.ט"י)Cirrhosis((שחמת)סופניתכבדמחלת.ב"י
אשר,הפוליומנגיףהנובע,ותמידיקבועשריריםמאופיינת-(ו8חןחח0ז50850Liverן0)

עמודבנוזלהנגיףוזיהויבידודבאמצעותאובחן)הבאיםהסימניםמןשלושהבנוכחות
.השדרהצהבתן.1
האבחנה-(8ק[ח50חןן'508505ן0)פרקינסון.'כבתרופותקבועשימושהמצריכהמיימת.2

חוסר,איבריםנוקשות,רעדשלבתופעותמתבטאתמשתנותן
סיבהי"עמוסברותשאינןאיטיותותגובותיציבהכבדיתןבביופסיהשהוכחהשחמת.3
,מומחהנוירולוגי"עאובחנוואשר,אחרתפתולוגיתכבדיתןאנצפלופטיה.4
בחוסרלהתבטאצריכההמחלה.פרקינסוןכמחלתדליותידיעלהמאובחןשערידםלחץיתר.5

לפחות,הזולתעזרתוללאעצמאיבאופןלבצעינולתusבדיקתי"עמאושרתטחולהגדלת,בושט
,ולשכבלקוםהבאותוהפעולותששמתוךשלוש,הפורטליהלחץשלישירהמדידהאודופלר

,ולשתותלאכול,להתרחץ,ולהתפשטלהתלבש.היפר0פלניזםאו
Amyotrophicמסוגשריריםניוון.ג"י ( ALSמפקחבחוזרכהגדרתן,ניידות,סוגריםעללשלוט

Lateral Sclerosis(-רפואיתמתועדיםלהיותחייביםאלהמצבים.9/2003משולבתלפגיעהעדות
.חודשים3למשךלפחותבמערכתוהתחתוןהעליוןהמוטוריבנוירון

לבמחלת-(8ס[0ןט(עא81קסעח)קרדיומיופטיה.א"נEMGבבדיקתהנתמכתהפירמידליתהעצבים
עםהלבחדרישללקויבתפקודהמתבטאתגרוניתמתקדמת,מפושטתדנרבציההמוניחהאופיינית
פרוטוקוללפי3דרגהלפחותשלתפקודיתהפרעהעלתקבעהאבחנה.חודשים3פניעלומחמירה

Heart.מומחהנוירולוגידי Association Classification of"
0Newץ[

Cardiacלבמסתמיתיקוןאוהחלפהניתוח.ד"י Impairment Surgery.
)or Repair0ס8וק0א(1ח0חfor Valve(-(צרברוו0קולרי)מוחיאירועגל-(געש)מוחישבץ.ב"נ,

,נוירולוגיחוסראונוירולוגיותבהפרעותהמתבטאכירורגיתהחלפהאותיקוןלשםפתוחלבניתוח
,מוחרקמתשלנמקוהכוללשעות24מעלהנמשניםבמסתםהלבממסתמייותראואחדשל

מוחיחוץממקורתסחיףאוחסימה,מוחידימום.מלאכותי
הנתמךהפיךויבלתיקבוענוירולוגילנזקועדותבוניתוח-)Aorta(העורקיםאביניתוח.ו"ט

8לפחותהנמשךMRIאוCTוכבדיקתבשינוייםמפרצתלתיקוןניתוחאוקטעהחלפתמתבצעת
זאתכל.מומחהנוירולוגידיעלוהנקבעשבועות.בבטןאובחזה,העורקיםבאבי

.TIA-1בזילרית-ורטברוספיקהאילהוציאפתוחלבניתוח-)CABG(לבמעקפיניתוח.ז"ט
-((קוודריפלגיה,פרפלגיה)שיתוק.ג"כבעורקהיצרותאוח0ימהשלמעקףביצועלשם (Paralysis
בשתיהשימושיכולתשלהפיךויבלתימוחלטאיבודצינתורכימובהר,ספקהסרלמען.גלילי

0יבהמכלהפיךבלתימנתקכתוצאהיותראוגפיים.מכוסהאינוהכלילייםהעורקים
ההולכהשלקבועכשלאו)השדרהחוטשלשהיאתאיםשלגידולנוכחות-)Cancer(סרטן.ז"י

מוחשלניתוקאוחיתוךבעקבותהשדרהבמוחוחודריםמבוקרבלתיבאופןהגדליםממאירים
.(השדרה.אחרותלרקמותאוהסביבהלרקמותומתפשטים

נוכחות-)AIDS(הנרכשהחיסוניהכשלתסמונת.ד"כומחלתלימפומה,לויקמיהתכלולהסרטןמחלת
באופןשנגרמה,מבוטחשלבגופוHIVנגיףשל.קין'הודג

תחילתלאחרניתןאשרדםעירויידיעלבלעדינולללאינוהביטוחמקרה
.הביטוחשלממאיריםכשינוייםהמאובחניםגידולים.1

situחןCarcinoma,תרדמת.ה"כצווארשלדי0פלזיהכולל)COMA(-וחוסרהכרהאובדןשלמצב
,2אים,3איםהרחם

~

,פנימייםולצרכיםחיצונייםלגירוייםמוחלטתגובהגידוליםאואים
יותרברציפותהנמשךנוירולוגינזקעקבנגרםאשר.ממאיריםכטרוםבהיסטולוגיההמאובחנים

תומנותבמערכותשימושוהמצריךשעות96-מ
.חיים
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בפעילותופגיעה-)Dementia(נפשתשישות.ו"כ

ביכולתווירידההמבוטחשלהקוגניטיבית
,ובשיפוטבתובנהליקויהכוללת,האינטלקטואלית

התמצאותוחוסרקצרולאוארוךלטווחבזיכרוןירידה
שעותבמרביתהשגחההדורשיםובזמןבמקום
שסיבתה,בתחוםמומחהרופאקביעתפיעלהיממה
דמנטיותבצורותאו,אלצהיימר)כגוןבריאותיבמצב
רפואיתמתועדיםלהיותחייביםאלהמצבים.שונות
.חודשים3למשךלפחות

אוקבועהשריריםחולשתשריריתלדיסטרופיה.ז"כ
י"עהמאובחנת,השרירמחלתרקעעל,מתקדמת
טיפוסיתEMGבדיקתסמךעלמומחהנוירולוג
.השרירשלוביופסיה

שעל,שהואסוגמכלסופניתמחלה:סופניתמחלה.ח"כ
,מומחהרופאשלמקצועיתרפואיתדעתחוותפי

איןואשר,חודשים12בתוךהמבוטחבמותתסתיים
אתלשנותהעשוימועדבאותורפואיטיפוללה

.מהלכה

(בלבדמחלהלמקרה)הביטוחסכוםלתשלוםסייגים.'ב

,זהנספחפי-עלהביטוחסכוםאתתשלםלאהחברה
אחתידי-אלבעקיפיןאובמישריןנגרמההמחלהאם

:דלקמןמהסיבות
החיסוניהכשלתסמונת,(ג.8.0.1.)האיידסמחלת.'א

דומהתסמונתכלאו,צורותיהכלעל,הנרכש
לרבות,זהמסוגמיקרואורגניזמיםידי-עלהנגרמת
האמורעליחוללאזהסייג.ווריאציותמוטציות
.ב"י.2.א5בסעיף

.רופאהוראותפי-עלשימושלמעט,בסמיםשימוש.'ב
קיוםאת,רפואיתמבחינה,לקבועאפשרותאיןאם.'ג

.המחלה
בדעתושפויהמבוטחאםבין,מכוונתעצמיתפציעה.'ד

.לאואםובין
המבוטחאםבמשטרהאובצבאהמבוטחשירות.'ה

אםגםממשלתימגורםלטיפולולאולפיצויזכאי
.זוזכותעלויתרהמבוטח

אוחבלה,איבהפעולת,ממלחמהכתוצאהפגיעה.'ו
ולאולפיצויזכאיהמבוטחאם,שהואסוגמכלטרור
.זוזכותעלוויתראםוגםממשלתימגורםטיפול

,אטומי:כגון)קונבנציונליבלתיבנשקפגיעה.'ז
.קונבנציונלייםבליסטייםמטיליםאו(כימי,ביולוגי

במקרהיחולולאזהבסעיףהסייגים,ספקהסרלמען
.המבוטחמות

פיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל.'ג
עםלתוקפוייכנסהביטול.לחברהבכתבבהודעההפוליסה
.לחברההאמורהההודעהמסירת

הפוליסהושעבודהמוטבקביעת-6סעיף
,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה.'א

.בפוליסההרשוםלמוטבורקאך
פיעלב0נוםמוטבהמזכההביטוחמקרהאירעבטרם.'ב

המוטבאתלשנותהפוליסהבעל"רשאי,הפוליסהתנאי
לאחררקהחברהאתיחייבהשינוי.בפוליסההרשום

בעל"בחתימת,כךעלבכתבהוראהלהשנמסרה
.בפוליסהידה-עלנרשםוהוא,"הפוליסה
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לקבועזכאי"הפוליסהבעל"יהיהלאמקרהבשום.'ג
מוטבשלקביעהלשנותאו,חוזרתבלתיבקביעהמוטב

אתמראשלכךיקבלאםאלא,חוזרתבלתילקביעה
.החברהשלבכתבהסכמתה

הרשוםלמוטבהמגיעה0נוםאתהחברהשילמה.'ד
פי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבהנרשםבטרם,בפוליסה
צוואתופי-עלובין"הפוליסהבעל"בחתימתבכתבהוראה

,לאחרתשלוםעלהמורה,המשפטביתידי-עלהמאושרת
וכלפיאחדאותוכלפיחבותמכלמשוחררתהחברהתהא

.במקומושיבואמיוכלעזבונו,"הפוליסהבעל"
,בחייםעודושהמבוטחובתנאי,הביטוחתקופתתוםלפני.'ה

זהשעבוד.הפוליסהאתלשעבדרשאיהפוליסהבעליהיה
הודעההחברהקיבלהאםאלא,החברהאתיחייבלא

.הפוליסהבעלידי-עלחתומה,השעבודדברעלבכתב
יהיווהמבוטחהפוליסהבעל,המוטבשלזכויותיהם
האמורלשעבודכפופות

ותשלומההתביעה-7סעיף
עללחברהבכתבלהודיעחייב,המוטבאו,הפוליסהבעל.'א

אובאחתחלהשהמבוטחאוהמבוטחשלמוותמקרה
.לושנודעהאחרימיד,לעילהמפורטתמהמחלותנמה

תהיההתביעהלאישורקודםכתנאי,מחלהשלבמקרה
אתלהעמיד,האפשרותלהלהינתןוצריכה,הזכותלחברה
עלשיתמנורופאיםאורופאלבדיקתחשבונהעלהמבוטח

המתקבלסבירצורךבכךשתראהאימתוכלעתבכל,ידה
.הדעתעל

לחברהלמסור,הענייןלפי,המוטבאוהפוליסהבעלעל.'ב
והמסמכיםהמידעאת,לכךשנדרשלאחר,0בירזמןתוך

אינםואם,חבותהלבירורלחברההדרושיםהנוספים
.להשיגם,שיוכלככל,לחברהלעזורעליו,ברשותו

שלהראשיבמשרדהלהימסרחייביםל"הנהמסמכיםכל.'ג
.החברה

סעיףלפיוההוכחותהמ0מכיםכלקבלתמיוםיום30תוך.'ד
אודותהחלטתהאתלקבלחייבתהחברהתהיה,זה

.התביעה
התחייבותמכלהחברהתשוחרר,התביעהתשלוםידי-על.'ה

.הפוליסהשלהיסודימהביטוחהנובעת
המגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמכלתנכההחברה.'ו

תנאיפי-על,המוטבאו,המבוטחאו,הפוליסהמבעללה
.זופוליסה

אתסופיתהחברהשתאשרעד,מחלהשלבמקרה.'ז
שפרעונןהפרמיותכלאתבמועדןלשלםיש,התביעה

החוקהוראותתחולנהאחרת,הפוליסהפי-עלמגיע
.הפרמיותתשלום-לאיהמתייחסות

יוחזרוהתביעהאתסופיתהחברהשאישרהלאחר
הגשתשמיוםהתקופהבגיןלהששולמוהפרמיות
.התביעה

התיישנות-8סעיף
שלושהיאהפוליסהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת
.הביטוחמקרהקרותמיוםשנים

גילהוכחת-9סעיף
לפינקבעהמבוטחגיל.המבוטחשלגילולפינקבעתהפרמיה

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

.החברהשלרצונה
שלבמקרהאו,וכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה
יחולו,המבוטחשללידתולתאריךבקשרעובדותהעלמת
.הפוליסהשל3סעיףהוראות

הצמדהתנאי-10סעיף
מדדמשמעו("המדד")להלן)"לצרכןהמחיריםמדד".'א

הלשכהשקבעה(וירקותפירותכולל)לצרכןהמחירים
מוסדכלידי-עליתפרסםאםאף,ל0טטי0טיקההמרכזית
בין,במקומושיבואאחררשמימדדלרבות,אחרממשלתי
וביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםאותםעלבנוישהוא
תקבע,הקייםהמדדבמקוםאחרמדדיבואאן.לאואם

המדדלביןבינוהיחסאתל0טטי0טיקההמרכזיתהלשכה
.מוחלף

בקרותבפועלהביטוחסכוםהינולתשלוםהביטוחסכום.'ב
מן,המדדעלייתלשיעורמוצמדכשהואהביטוחמקרה
שפורסםהמדדועדבפוליסההנקובהיסודיהמדד

עליחוללאלעילהאמור.התשלוםיוםלפנילאחרונה
.החוקלהוראותובכפוףאחרתנקבעבהםהנספחים

)כדלקמןתחושבלחברהשתשולםהפרמיה.'ג

בתוספתתשולםלשלםהפוליסהבעלשעלהפרמיה
בפוליסההנקובהב0י0יהמדדביןלמדדהצמדההפרשי

,זהלעניין.בפועלתשלוםכלביצועביוםהידועהמדדלבין
הנקובהמועד)אלהמביןהמאוחרהואהתשלוםביצועיום

למשרדיההמחאההגיעהשבוהמועדאובהמחאה
לזכותבנקאיתהעברהפי-עלתשלוםשלבמקרה.החברה
כיוםבבנקהחברהחשבוןזיכוייוםייחשב,החברהחשבון
בשירותהפרמיהגבייתמועד.בפועלהתשלוםביצוע
15עד1ביןביום,החברהקביעתפיעליהיהשיקים
.החודששלהאחרוניםהימים4-באובחודש

לחברההודעות-11סעיף
אוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל

לחברהימסרוהמסמכיםוכלבכתבלחברהתוגשנההמוטב
אחרתכתובתאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדהורקאך

אם)לזמןמזמןהפוליסהלבעלבכתבהחברהתודיעשעליה
אםרקלתוקפויכנסבתנאיהאובפוליסהשינויכל.(תודיע
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כךעלמתאיםרישוםורשמהבכתבלכךהסכימההחברה
.לפוליסהבתוספתאובפוליסה

פוליסהאבדן-12סעיף
תעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת

בנוסחהודעההפוליסהבעלידי-עלשתימסרלאחרורקאך
מסיםבתשלוםישאהפוליסהבעל.החברהידי-עלשיקבע
פוליסהעריכתוהוצאות,כאלהיהיואם,ממשלתייםואגרות
.חדשה

נוספיםתשלומים-13סעיף
המסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהמוטלותאוהפוליסהעלהחליםוהעירונייםהממשלתיים
האחריםתשלומיםכלועלהביטוחסכומיעל,הפרמיות
האלההמ0יםאםבין,הפוליסהלפילשלםמחויבתשהחברה
תקופתבמשךיוטלואםוביןהפוליסההוצאתבתאריךקיימים
הפוליסהבעלחייבכן.לתשלוםעדאחרזמןבגלאו,קיומה
.הפוליסהעלהתוספותבעדההוצאותאתלחברהלשלם

כתובתשינוי-14סעיף
אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

יוצאת,חברהכךעלהודיעולאנתובתואתשינהאודירתו
הכתובתלפיהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידיאתהחברה

.לההידועההאחרונה

כללי-15סעיף
לביןהפוליסהשלהנללייםהתנאיםביןסתירהשלבמקרה
המסויםהנספחתנאייחולו,מסוייםנספחשלהתנאים
.הכללייםהתנאיםיחולוהפוליסהחלקישארועלבהתאמה

השיפוטמקום-16סעיף
ורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות
.ישראלבמדינתהמו0מניםהמשפטבתיבסמכות

הנספחתוקףביטול-17סעיף
)יפוגזופוליסהתוקף

.הביטוחפרטיהדףהנקובההביטוחתקופתבתום.'א
הפוליסהלתנאיבהתאםשולמהלאהפרמיהנאשר.'ב

.לחוקובהתאם
.7סעיףפי-עלהביטוחסכוםתשלוםעם.'ג
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מנורהמ
נאותגילוי

(יי

~
כ~

~~
צ

~
מזת)טורפיים~~ן

~
(קשותמחלות

בפוליסההכיסויים
הקשותהמחלותגילויאומוותשלבמקרהלפיצויזנאיהמבוטח

.בפוליסההמופיעיםהניתוחיםבביצועהצורךאו
הביטוחתקופתמשך
.70גילעד

אפשרהתקופת
.מתאונהנובעהביטוחמקרהכאשרמבוטלתזותקופה.יום90

המתנהתקופת
.המתנהתקופתאין

עצמיתהשתתפות
.עצמיתהשתתפותאין

הביטוחתקופתבמהלךהפוליסהותנאיהפרמיהשינוי
הביטוחותנאיהפרמיהחישובב0י0אתלשנותזכאית"מנורה"

עלבהסתמך,מכןלאחרשנהגלובתום05.1.1ביוםלראשונה
ולפיהתחזיתלעומתבפועלהסיכוןבחינתכדיתוךהעברניסיון

o~

oln

המפקחשלמראשלאישורובנפוףזושבתנניתהאקטוארי
הודעתלאחריוםשלושיםלתוקפויכנסכזהשינוי.הביטוחעל

.למבוטחהחברה
בכיסוייםשינוייםנערכולא,עתהעדכי,לצייןחשוב

עלהמפקחלמשרדילשינוייםבקשותהוגשוולאובתעריפים
.הביטוח
ח"בשהחודשיתהפרמיהגובה

.הביטוחפרטיבדףנמפורט

הפרמיהמבנה
לחמשאחתאולשנהאחתתיקבעהפרמיה)משתנהפרמיה
הפוליסהלוותקבהתאם,הביטוחפרטיבדףכמפורט,שנים
.המבוטחשלוגילו
ביטולתנאי
המבוטחידי-עלהפוליסהביטולתנאי

,בכתבבהודעההפוליסהאתלבטלעתבגלרשאיהמבוטח
."מנורה"במשרדיההודעהקבלתעםלתוקפוייכנסהביטול
"מנורה"ידי-עלהפוליסהביטולתנאי

בכלהפוליסהביטולעללמבוטחלהודיערשאיתתהיה"מנורה"
)הבאיםמהמקריםאחד

הביטוחדמי,בגינושולמולאאו,משלםאינוהמבוטח.1
.במועדם

תשובהמסראומהותיתעובדה"מנורה"מהעליםהמבוטח.2
.וכנהמלאהשאיננה

מרמהתביעתאוכוזבתתביעה"מנורה"להגישהמבוטח.3
.הביטוחתגמולילתשלום

חוקלהוראותבכפוףיעשההביטול,שלעילמהמקריםאחדבכל
.1981-א"התשמ,הביטוחחוזה
:הבאיםבמקריםיפוגהפוליסהתוקף,בנוסף

.הביטוחפרטיבדףהנקובההביטוחתקופתבתום.1
.7סעיףפי-עלהביטוחסכוםתשלוםעם.2

קייםרפואימצבבגיןהחרגה
.הביטוחפרטיבדףנמפורט
"מנורה"לחבותסייגים
.5בסעיףהסייגיםפירוטראה

בפוליסההכיסוייםפירוט

המחלותגילויאומוותבמקרהפיצוי
הניתוחיםבביצועהצורךאוהקשות
)הבאים

מועדלאחרפטירהלגבימגבלה
וכביצועהצורךאוהמחלהגילוי

)הניתוח

המחלותפירוט

גליות0פיקתאי,פולמיננטיתנבדספיקתאי,דיבוראובדן,אילמות
לבהתקף,איבריםהשתלות,מוחדלקת,אפל0טיתאנמיה,כרונית
כוויות,ראשוניריאתידםלחץיתר,נפוצהטרשת,חירשות,חריף
אוהחלפהניתוח,ALSמסוגשרריםניוון,סופניתכבדמחלת,קשות
לבמעקפיניתוח,העורקיםאביניתוח,לבמסתמיתיקון

מוחישבץ,קרדיומיופטיה,פרקינסון,פוליו,עיוורון,0רטן,
נפשתשישות,תרדמת,הנרכשהחיסוניהנשלת0מונת,שיתוק,
.סופניתמחלה,שריריתדיסטרופיה,

אין

ובכלהכללייםבתנאיםכמפורטהינםהקובעיםהתנאים.הכללייםמהתנאיםחלקמהווהואינו,בלבדלמידעהואנאותגילוינספח
.הכללייםבתנאיםהאמוריגבר,סתירהשלמקרה
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הפיצויסכומי
פרטבדףכמפורט
.הביטוח


