
שמנייה
900נספח

ביטוח)חייםלביטוחהנללייםהתנאים
הגדרות-1סעיף

המשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
)להלןכמפורטלצידוהמופיעה

.מ"בעלביטוחחברהמנורה-החברה
ותוספתנספחוכלההצעהוגןזהביטוחחוזה-הפוליסה
.לההמצורפים

עםהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל
בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזההחברה
.הפוליסהכבעל

נקובשמוואשרהפוליסהלפיבוטחושחייוהאדם-המבוטח
.כמבוטחבפוליסה
,הביטוחלסכום,הפוליסהלתנאיבהתאם,הזנאי-המוטב
.הביטוחמקרהבקרות

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

.בפוליסה
פרטידף"בנזההנקובה0נום-היסודיהביטוחסכום

."הביטוח
פרטידף"בנזההנקובה0נום-מוותלמקרההביטוחסכום

."הביטוח
מוצמדיו,מוותלמקרההביטוח0נום-הביטוחסכום
עד,בפוליסה"הצמדהתנאי"סעיףהוראותפי-עללמדד

.הפרמיהתשלוםלהפסקת
.לפוליסה"הצמדהתנאי"בסעיףבמשמעו-המדד
ביטולבמקרההפוליסהלבעלהמגיעהסכום-פדיוןערך

שנותשתיבעדוכסדרןבמלואןהפרמיותשולמואםהפוליסה
.לפחותשלמותביטוח
.פרמיותמתשלוםחופשי,מוקטןב0נוםביטוח-מסולקביטוח
נגזרותממנואשרמסוייםההשקעותסל-ההשקעותתיק

oהמהוותהתשואות ~ olזופוליסהפי-עלהזכויותלחישוב.
תיקברווחימשתתףחייםביטוחתבנית-ביטוחתכנית

ביטוחתכניות)ביטוחעסקיעלהפיקוחבצושאושרההשקעות
.1981-א"התשמ(תבניותושינויחדשות
עלבפיקוחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-המפקח

.1981-א"התשמ,ביטוחע0קי
,1981-א"התשמ,ביטוחע0קיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני

.מכוחואו/וזהחוקפיעלוהוראהצו,אישור,תקנהכללרבות
.להלן15ב0עיףכאמורייערךאשרחשבון-חודשיחשבון
,מצטברבונוסשלתחשיביתיתרה-המצטברהבונוסיתרת
או,הפוליסהבעלאו,הפוליסהלחובתאולזכותתעמודאשר

.בולאמורובכפוף,להלן15ב0עיףכמוגדר,הענייןלפיהמוטב
DAויהיהיכולכאמורשבונוסבזהמובהרספקהסרלמען

.שלילי

("עדיף"מסוגלא,סודי
עלהחל,1981-א"התשמהביטוחחוזהחוק-החוק

.ולהוראותיהלתנאיהבכפיפות,הפוליסה
,ההוןהשקעתדרכי)הביטוחעלהפיקוחתקנות-התקנות
נפי,1986-התשמע(ביטוחחברותשלוההתחייבויותהקרנות

.לעתמעתשתחולנה

החברהחבות-2סעיף
נכנסת,הפוליסהפיעל,החברהשלחבותה.א

,בפוליסהכמצויין,הביטוחהתחלתבמועדלתוקפה
הפרמיהבמלואהששולמהבתנאיזאתאולם

,הראשונההחיובבהודעתהנקובה,הראשונה
חישהמבוטחוכן,החברהידי-עלהמוצאת
שנעשתהשמיוםנוסףותנאיתשלומהבתאריך
עלחתימתומיוםאוהרפואיתהבדיקהלמבוטח
הסכימהשבוליוםועד,הענייןלפי,בריאותהצהרת
לא,הפוליסהפי-עלהביטוחחוזהלכריתתהחברה

אובמקצועו,הגופניבמצבו,בבריאותושינויחל
.המבוטחשלבעיסוקו

,"הביטוחסכום"מתשלוםפטורהתהיההחברה.ב
נסיוןאו,התאבדותעקבהמבוטחמותנגרםאם

וביןבדעתושפויהיההמבוטחאםבין)להתאבדות
או,הביטוחחוזהכריתתמיוםשנהתוך,(לאואם

לפיהכל,שבוטלהלאחרהפוליסהחידושמיום
.העניין

סכום"מתשלוםהחברהפטורהבומקרהבכל.ג
תשלם,"החוק"לפיאולפוליסהבהתאם,"הביטוח
כהגדרתוהפוליסהשל"הנקיהפדיוןערך"אתהחברה
.הפוליסהתתבטלתשלומוועם,להלן(ד)5ב0עיף

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

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

שנשאלהלשאלהוכנהמלאהשאיננהתשובהניתנהאם
אוהביטוחחוזהכריתתלפני,מטעמהאוהחברהידי-על

:הבאותההוראותתחולנה,כאמורחידושו
אירעלאעודכל-היארשאית,לחברההדברנודע.א

לבעלבהודעה,הביטוחחוזהאתלבטל,הביטוחמקרה
.למבוטחאוהפוליסה

או,הביטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע.ב
הביטוחחוזהשנתבטללפניאירעהביטוחשמקרה

החברהתהיה,לעיל(א)קטןבסעיףהאמורפי-על
יחסיבשיעור,מופחתביטוחסכוםבתשלוםרקחייבת
לביןבפוליסהשנקבעההפרמיהשביןכיחסשהוא
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שמנייה
הובאואילוהחברהידי-עלנקבעתשהיתההפרמיה
.לאמיתןהאמורותהעובדותכללידיעתה

זהבסעיףהאמורותלתרופותזכאיתתהיהלאהחברה.ג
הביטוחחוזהמכריתתשניםשלוששחלפולאחר,לעיל
בעלאםזולת,הענייןלפי,שבוטללאחרמחידושואו

.מרמהבכוונתפעלוהמבוטחאוהפוליסה
בעלזכאי,זהסעיףמכחהפוליסהאתהחברהביטלה.ד

שלאחרהתקופהבעדששילםהפרמיותלהחזרהפוליסה
בעלפעלאםזולת,המבטחהוצאותבניכוי,הביטול
.מרמהבכוונתהפוליסה

לפרמיהותוספתהפרמיותתשלום-4סעיף
,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנההפרמיות.א

כלשהןהודעותלשלוחחייבתתהיהשהחברהמבלי
קרותעםנפסקתהפרמיותתשלוםחובת.כךעל

בעלאתלפתורכדיבכךאיןאולם,הביטוחמקרה
לפניחלופרעונןשזמןפרמיותמתשלוםהפוליסה

.הביטוחמקרהקרות
לסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא.ב

בשיעור,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלק-שבפיגור
המותרמהשיעוריותרולאעתבאותהבחברההנהוג

נשהיא,בחוק(מיוחדתריבית)28א0עיףי"עפ
.בפועללתשלומהועדהפיגורהיווצרמיוםמחושבת

תהיה,במועדהממנהחלקאוהפרמיהשולמהלא.ג
הפוליסהפיעלהביטוחאתלבטלזכאיתהחברה
.זהלענייןהחוקלהוראותבכפיפות

כמצויין,החברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת.ד
הוראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלםניתן.בפוליסה

החברהלחשבוןישירותפרמיותלתשלוםלבנקקבע
זינויאתהחברהתראהכזהובמקרה(שיקיםשירות)

.כתשלומה,הפרמיהב0נוםבבנקהחברהחשבון
הדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת.ה

,הענייןלפי,פרעונהזמןלאחראו,לעילהמפורטות
גםכךלנהוגכהסכמתהתתפרשלא,מסוייםבמקום
.כלשהםאחריםבמקרים

החודשיהחשבוןעריכתלאחר,שיתבררעתבכל.1
הבונוסיתרת"כיהפוליסהשל15בסעיףכאמור

,(מצטברהפסדהתהווה)שליליתהינה"המצטבר
החובה,להלןלאמורבנוסף,הפוליסהבעלעלתחול
עתבאותההחלהלפרמיהתוספתלחברהלשלם

.("לפרמיההתוספת"-להלן)
להבטיחכדי,החברהידי-עלתיקבע"לפרמיההתוספת"

."הביטוחסכום"שלתשלומהאת
והוראותהפרמיהכדין"לפרמיההתוספת"שלדינה.ז

."לפרמיההתוספת"עלגםיחולוזופוליסה
כי,לפרמיההתוספתששולמהלאחר,יתברראם.1.ח

בהתחשבוגיחיוביתהינה"המצטברהבונוסיתרת"
שלתשלומהמובטחשולמוכבראשרפרמיהבתוספות

התוספת"תשלוםאתהחברהתבטל,"הביטוחסכום"
התוספתבוטלהלאעודכל,ספקהסרלמען."לפרמיה

900נספח

מחוייב,להלןכאמורחלקיסילוקנעשהלאאולפרמיה
לתוםעד"לפרמיההתוספת"בתשלוםהפוליסהבעל

לפי,המבוטחשלמותוליוםעדאוהביטוחתקופת
.המוקדם

0עיףפי-על"פרמיהתוספת"הפוליסהבעלעלהוטלה.2
בכתבלבקשזכאיהפוליסהבעליהיה,לעיל(ו)קטן

ולסלקהפרמיהתוספתתשלוםאתלהפסיקהחברה
תוספתהחברהגבתה.הביטוחאתחלקיבאופן

סכום"שלתשלומההובטחשכברלאחרגםלפרמיה
צמודהכשהיאהמיותרתהפרמיהתוחזר-"הביטוח
.ההחזרלמועדועדהגבייהממועדההשקעותלתיק

"פרמיהתו0פת"בחוייבהפוליסהשבעללאחראם.ט
לפרמיההתוספתכיההיברר,לעיל(ו)קטן0עיףפי-על

אשר,הראליערכהלפי,מהפרמיה%15עלעלתה
חלשבוהאחרוןבמועדאו,האחרוןבינוארחלה

החברהתשלח(ביניהםהמוקדםלפי)הפרמיהתשלום
אםחוזרהבלתיולמוטבהפוליסהלבעלבכתבהודעה
התוספת"הטלתדברעל,בפוליסהכזהמוטבקיים

לשלםחייביהיההפוליסהובעל,וסכומה"לפרמיה
התוספתיתרתואילו%15בשיעורלפרמיהתוספת
ממועדיום60בתוך.הפוליסהלחובתתזקףלפרמיה
בכתבלבקשהפוליסהבעלרשאיההודעהמשלוח

לפרמיההעודפתהתוספתאתאףלגבותמהחברה
ממועד,("העודפתהתוספת")להלן)%15שמעל

.ואילךהאישור
לשלםהאמורהבתקופההפוליסהבעלביקשלאאם
שלחלקיסילוקיחול,לפרמיההעודפתהתוספתאת

תהיהולא,העודפתהתוספתאתהמשקףהפוליסה
(היסודי)הביטוחסכום.זהחלקימסילוקחזרה

העודפתהתוספתביןליחסשווהיהיהכאמורשיסולק
הביטוחסכוםלשמירתהדרושההפרמיהלבין

הביטוחבסכוםמוכפל,הסילוקלפני0מוך(הי0ודי)
."העודפתהתוספת"נקבעהבטרםקייםשהיה
הפרמיה-משמעו"הריאליבערכהפרמיה",זהלעניין

המדדעלהשבויחסבאותוגדלהכשהיאהאמורה
שהוהאחרוןהמועדאוהאחרוןלינואר1-הביוםהידוע
ביוםהידועהאחרוןהמדדועדהפרמיותתשלוםחל

.המקרהלפי"לפרמיההתוספת"הטלת
החלקיהסילוקאתבכתביבקשהפוליסהבעלאם.י

פי-עלההודעהמשלוחממועדיום60תוך,כאמור
להחזרזכאיהפוליסהבעליהיה,לעיל(ט)קטן0עיף
ההודעהמשלוחממועדששולמההפרמיהתוספתשל

.שיבקשהסילוקלהיקףובכפוף,האמורה
כי,לעיל(ט)קטןבסעיףכאמור,הפוליסהבעלהודיע.יא

החברהתמיר,"לפרמיההתוספת"בתשלוםחפץאינו
לתוספתשקולאשר,הביטוחמסכוםחלקאותו

יופחת"הביטוח0כום"ומסולקלביטוח,הפרמיה
.זהמסילוקחזרהתהיהולא-בהתאם
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שמנייה
,יחולובמלואוהביטוחסילוקלגבישלהלןההוראות
כאמורהביטוחשלחלקיסילוקעלגם,המחוייביםבשינויים
.זהבסעיף

וביטולפדיון.מסולקביטוח.הביטוחסכום-5סעיף
החברהתשלם,בתוקףהביטוחבהיותהמבוטחבמות.א

,בפוליסההאמורפי-על"הביטוחסכום"אתלמוטב
לזכותשנזקפה"המצטברהבונוסיתרת"בצירוף

-הפטירהיוםלפניהאחרוןהחודשיבחשבוןהפוליסה
למבוטחשישולםהסכוםיפחתלא,מקרהבכלואולם

הבונוסיתרת"אםאףוזאת,"הביטוח0כום"מ
סכוםלסילוקבכפוףוהכל,שליליתתהיה"המצטבר
.נעשהאם,שנעשההביטוח

תשלם,בחייםשהמבוטחובתנאיהבטוחתקופתבתום.ב
התקף"היסודיהביטוחסכום"אתלמוטבהחברה
הבונוסיתרת"ובצירוף,למדדמוצמדעתבאותה

בהתאם,לחובתהאוהפוליסהלזכותשנזקפה"המצטבר
תקופתתוםמועדלפנישנעשההאחרוןהחודשילחשבון
.הביטוח

עלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל.ג
לתוקפוייכנסהביטול.לחברהבכתבבהודעההפוליסהפי
הביטוחבוטל.לחברההאמורהההודעהמסירתעם
בהתאםאוזהסעיףלהוראותבהתאםהפוליסהפי-על

עלאוהפוליסהבעלידיעלבין,לעיל(ג)04עיףלהוראות
הביטוחיומר,הפוליסהפדיוןנדרשולאהחברהידי

במועדלגביוקייםאם,להלןכמשמעותומסולקלביטוח
לגביהוקייםהפוליסהפדיוןנדרש.מסולקערךהביטול
הפדיוןערךהפוליסהלבעלישולם,פדיוןערךעתבאותה
.להלן(1)(ד)5ב0עיףכאמורהנקי

שתיבעדלפחות,וכ0ידרןבמלואןהפרמיותשולמואם.ד
לפי,זכאיהפוליסהבעליהיה,שלמותביטוחשנות

)דרישתו

ערך".הנקיהפדיוןערךשלבסכוםהפוליסהלפדיון.1
הפדיוןערך"פירושוהפוליסהלעניין"הנקיהפדיון
שהפוליסהאו,הפוליסהעלהרובץחובכלבניכוי"סופי

.הפרמיותחשבוןעלחובכןוכלבטחוןלומשמשת
בהתאםשיחושבבסכוםיהיההפוליסהפדיוןערך

המצורףהפדיוןערכיוללוחהיסודיהביטוחלסכום
חוביגרע,הפוליסהפדיוןערךבחישוב.לפוליסה
אוותתווסף,כזהחובקייםאםזופוליסהבגיןפרמיות
מערך"המצטברהבונוסיתרת"הענייןלפיתיגרע
ערך")להלן)לפוליסה15ב0עיףכמשמעותוהפדיון
0עיףלצורך"המצטברהבונוסיתרת".("הסופיהפדיון
פדיוןתשלוםמועדלפניסמוךתחושב,זהקטן

.הפוליסה
חופשי,מסולקלביטוחהפוליסהפי-עלהביטוחלהמרת.2

-מסולקערך.מוקטןביטוחבסכום,פרמיותמתשלום
ערךשלהמכפלהידיעלהמתקבלהערך,משמעו
הפרמיותתשלוםהפסקתבמועדהסופיהפדיון
.הפרמיותתשלוםהפ0קתבמועדהסילוקבמקדם
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הביטוחסכום"להלןתיקראהמכפלהתוצאת
כלשהובמועדהסילוקמקדםזהלעניין."המסולק
שיעורלביןהמסולקהערךשיעורביןהיחס,משמעו
.לפוליסההמצורףבלוחהמופיעיםהפדיוןערך

0נוםאתהחברהתקבע,מסולקלביטוחהביטוחהומר.1.ה
(ד)5ב0עיףלעילבמפורטשיחושבהמסולקהביטוח

הביטוחסכום")להלןתקראהחישובתוצאת)(2)
.("המסולק

המבוטחמתמכןולאחרמסולקלביטוחהביטוחהומר.2
לוהביטוחסכוםיקבע,הביטוחתקופתלתוםהגיעאו

,המסולקהביטוחב0נוםבהתחשבהמבוטחזכאי
בניכויההשקעותשלתוצאותיהןי"עפישתנהאשר

פיעלהגלהיסודיהביטוחסכוםחושבפיהעלהריבית
.זהלעניין"הביטוחתננית"בהמתאימותההוראות
.(א)05עיףעלעדיפותזה0עיףהוראות

זהלענייןתחוללא,מסולקלביטוחהביטוחהומר.3
עללמדדההצמדההפרמיהתשלוםהפ0קתממועד

המסולקהביטוחוסכום,בפוליסהההצמדה0עיףפי
בניכויההשקעותשלתוצאותיהןפי-עלישתנה
ערך.היסודיהביטוחסכוםחושבפיהעלהריבית
סכוםחילוקידי-עליחושבהמסולקהביטוחשלהפדיון
ערךתשלוםלפניסמוךערכולפי-המסולקהביטוח
(2)(ד)5ב0עיףכהגדרתו-"סילוקמקדם"ב-הפדיון
.הפדיוןלמועדהנכון-לעיל

,יחולו,במלואוהביטוחסילוקלגבידלעילההוצאות.4
סכוםשלחלקיסילוקעלגם,המחויביםבשינויים
.הביטוח

מיוחדיםתנאים-וסילוקפדיון.ביטוחסכום-א5סעיף
תנאיפיעלהפרמיהמשתלמתאם,לעילהאמוראףעל.א

קצרהתקופהבמשךאומראשפעמיחדבאופןהפוליסה
בדברהפוליסההוראותיחולולא,הביטוחמתקופת
ובמקומם,הפרמיותתשלוםתקופתמתוםלמדדהצמדה
תום,מוותלמקרההפוליסהלפיהמגיעיםה0נוםיחושבו
של)מוצאותיהןפי-על-הענקלפי-ופדלונקופה

הביטוחסכוםחושבפיהעלךונהריבהכףשקעוות)הה
הי0ודל

ההביטוחתנאיפי-עלאםבך
~

סכוםלתשלוםהמועד,0י0י-

הואממובמקרההביטוח
~~

מו-הביטוחתקופתמום
~

הר
,הביטוחתקופתתוםלפףהמבוטחמותבמקרהכיבזה
0עיףפי-עלההצמדהרהאמהבטוחסכוםעללתחלא

עיעילםהסכוםאלא,הפטירהמקםלמדדההצמדהתנאי
של)מוצאותיהןפיעלקבע"הביטוחונקופתבמום

הביטוחסכוםחושבפיהעלהריביתבניכוי-ההרקעות
להוראותבהתאםוזאת,ואילךהפטירהמקם-היסודי

41ב0עיףהאמורלמרות.הביטוחפוננענהרלחנטקת

גיבזהמותנה,1981-א"שמ,החהביטוחחוזהלחוק
במקרההמבוטחבמותלראוותאץ,זהקטן0עיףלענק
הביטוחמקרהאלא,טוחהב

לעמיי
בכליהיהזהקטן0עיף

.הביטוחהקופתתוםמועדמקרה

בת3עמוד900ע1"/2000
~
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שמנייה
הלוואות-6סעיף

ובתנאי,פדיוןערךלקבלזכאיהפוליסהבעלנאשר.א
,"מסולקביטוח"להומרלאזופוליסהפיעלהביטוח
בסכוםהלוואהמהחברהלבקשהפוליסהבעלרשאי
."הנקיהפדיוןמייערך%90עלעולהשאינו

אשרהריביתשיעורולפיהתנאילפיתינתןההלוואה.ב
וזאת,ההלוואהמתןביוםהחברהידיעלייקבעו
לבעלההלוואהמתןאישרהשהחברהבתנאי

.הפוליסה
תיפדה,מסולקלביטוחהביטוחהמרתשלבמקרה.ג

עתבאותההחוביתרתבגובה,חלקיפדיוןהפוליסה
,החוביתרתלחברהתסולקכןאםאלא,ההלוואהבגין

החברהזאתשדרשהמהיוםיום30תוך,כאמור
לסעיףבהתאםיחושבהמסולקהביטוח0נום.בכתב

J2uu7-הפוליסהחידוש
שערךובתנאי-מסולקלביטוחהומרהאו,הפוליסהבוטלהאם

.חידושהאתלבקשהפוליסהבעלרשאי-שולםלאהפדיון
שייקבעולתנאיםבהתאםיהיהזהסעיףפיעלהפוליסהחידוש

ובתנאי,החידושבמועד,דעתהשיקולפי-על,החברהידי-על
עודנושהמבוטחנוסףותנאיבמלואוישולםהחידושבגיןשהחוב

.זהתשלוםבמועדחי

הפוליסהושעבודהמוטבקביעת-8סעיף
,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה.א

.בפוליסההרשוםלמוטבורקאך
עלב0נוםמוטבהמזכההביטוחמקרהאירעבטרם.ב

אתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסהתנאיפי
החברהאתיחייבהשינוי.בפוליסההרשוםהמוטב

בחתימת,כךעלבכתבהוראהלהשנמסרהלאחררק
.בפוליסהידה-עלנרשםוהוא,הפוליסהבעל

לקבועזכאיהפוליסהבעליהיהלאמקרהבשום.ג
שלקביעהלשנותאו,חוזרתבלתיבקביעהמוטב
לכךיקבלאםאלא,חוזרתבלתילקביעהמוטב
.החברהשלבכתבהסכמתהאתמראש

הרשוםלמוטבהמגיעה0נוםאתהחברהשילמה.ד
בין,במקומוכמוטבאחרבהנרשםבטרם,בפוליסה

וביןהפוליסהבעלבחתימתבכתבהוראהפי-על
המורה,המשפטביתידי-עלהמאושרתצוואתופי-על
חבותמכלמשוחררתהחברהתהא,לאחרתשלוםעל

מיוכלעזבונו,הפוליסהבעלוכלפיאחדאותוכלפי
.במקומושיבוא

עודושהמבוטחובתנאי,הביטוחתקופתתוםלפני.ה
.הפוליסהאתלשעבדרשאיהפוליסהבעליהיה,בחיים
החברהקיבלהאםאלא,החברהאתיחייבלאזהשעבוד
בעלידי-עלחתומה,השעבודדברעלבכתבהודעה

הפוליסהבעל,המוטבשלזכויותיהם.הפוליסה
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ותשלומההתביעה-9סעיף
להודיעהמוטבאוהפוליסהבעלחייב,המבוטחבמות.א

.לונודעשהדברלאחרמידלחברהבכתבכךעל
החברהתשלםהביטוחתקופתבתוםאוהמבוטחבמות.ב

.לעיל5בסעיףהמפורטיםה0נומיםאתלמוטב
הביטוחמקרהבעקבות,הפוליסהפי-עללתשלוםתביעה.ג

ניתן,תביעהטופסגביעלבכתבלחברהתימסר,לעילכאמור
המסמכיםכלאליוויצורפודרישהפי-עלמהחברהלקבלויהיה

.בוהמבוקשים
למסור,הענייןלפי,המוטבעלאוהפוליסהבעלעל.ד

המידעאת,לכךשנדרשלאחר,סבירזמןתוךלחברה
ואם,חבותהלבירורלחברההדרושיםהנוספיםוהמסמכים

.להשיגם,שיוכלככל,לחברהלעזורעליו,ברשותואינם
התחייבותמכלהחברהתשוחרר,ההיביעהתשלוםידי-על.ה

שבגינוהפוליסהשלחלקמאותואו,מהפוליסההנובעת
.התביעהשולמה

מותבמקרההפוליסהפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה.1
והמסמכיםהמידעלהשנמסרומהיוםיום30תוך,המבוטח
.לעיל(ד)קטןוסעיף(ג)קטןבסעיףכאמור

בתוםהפוליסהפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה.ז
מידעלהשנמסרומהיוםימים7תוך,הביטוחתקופת

.לעיל(ד)קטןוסעיף(ג)קטןב0עיףכאמורוהמסמכים
לההמגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמכלתנכההחברה.ח

תנאיפי-עלהן,המוטבאו,המבוטחאו,הפוליסהמבעל
.דיןפיעלאחרבאופןוהןזופוליסה

התיישנות-10סעיף
שלושהיאהפוליסהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת

3W'Dהביטוחמקרהקרותמיום.

J2uu11-גילהוכחת
לפינקבעהמבוטחגיל.המבוטחשלגילולפינקבעתהפרמיה

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

.החברהשלרצונה
שלבמקרהאו,וכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה
יחולו,המבוטחשללידתולצואריךבקשרעובדותהעלמת
.הפוליסהשל3סעיףהוראות

J2uu12-הצמדהתנאי
מדדמשמעו("המדד")להלן)"לצרכןהמחיריםמדד".א

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

המדדלביןבינוהיחסאתל0טטי0טיקההמרכזיתהלשכה

ה

המוחלף.האמורלשעבודנפופותיהיווהמבוטח
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שמנייה
בפועלהביטוחסכוםהינולתשלוםהביטוחסכום.ב

עלייתלשיעורמוצמדכשהואהביטוחמקרהבקרות
המדדועדבפוליסההנקובהיסודיהמדדמן,המדד

לעילהאמור.התשלוםיוםלפנילאחרונהשפורסם
ובכפוףאחרתנקבעבהםהנספחיםעליחוללא

.החוקלהוראות
)כדלקמןתחושבלחברהשתשולםהפרמיה.ג

הפרשיבתוספתתשולםלשלםהפוליסהבעלשעלהפרמיה
לביןבפוליסההנקובהב0י0יהמדדביןלמדדהצמדה
יום,זהלעניין.בפועלתשלוםכלביצועביוםהידועהמדד
הנקובהמועד)אלהמביןהמאוחרהואהתשלוםביצוע

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

הביטוחתקופת-13סעיף
וכלקבועההינההפוליסהפרטיבדףהנקובההביטוחתקופת
.ומראשבכתבהצדדיםהסכמתטעוןבהשינוי

ודיווחחשבונותניהולהשקעות-14סעיף
("ההשקעות")להלן)ההשקעותבתיק"ההשקעות".א

השקעותמיתרבנפרדינוהלו,לתקנותבהתאםתבוצענה
.נפרדיםחשבונותלגביהןוייערכוהחברה

דעתהשיקוללפיהחברהידי-עלייעשו"ההשקעות".ב
התחשבותתוךמקצועיותמידהאמותפי-על,הבלעדי

עלשיקולוכלענייןכללהעדיףומבליובסינוניםבתשואות
וזאתהתגניתבמסגרתהמבוטחיםכללשלעניינםפני

.נאותהובזהירותסבירהבשקידה,לבבתום
השארביןהחברהתשקול,ההשקעותעללהחליטבבואה

)אלהאת

לבבשים,סוגמאותוחילופיתהשקעהאפשרות.1
.ביניהםוליחסהצפוייםולסיכוניםלתשואות

כדאיותגם-ערךבניירותהיאההשקעהכאשר.2
באמותכשהיאהערך-ניירלאיכותבהתאםהשקעה
היאההשקעהוכאשר,מקובלותנלכליותמידה

היאואםהבטוחהאינותאתגם-חובבאגרות
.החובאגרתלפילהתחייבותמספקתבטוחה

בההודעה,קלנדריתלשנהאחת,למבוטחתשלחהחברה.ג
)הבאיםהנושאיםח"הדוליוםנכוןיצויינו

יתרת",השוניםהביטוחמקריפיעלהביטוח0נומי
ההתפלגות,(שליליתיתרהלרבות)"המצטברהבונוס

,בתקנותשנקבעההשקעותסיווגלפי"ההשקעות"של
ח"הדומתייחסאליהבשנהנגבואשרהפרמיהו0נומי
"ב0י0יתפרמיה"ביןאבחנהתוך,האחרוןהשנתי

אם,לעיל4סעיףפי-עלפרמיהתוספתלביןמוצמדת
.שולמה
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המצטברהבונוסחישוב-15סעיף
החברהתערוך,האחרוןהעסקיםביום,לחודשאחת.א

(שלילייםאוחיובים)הבונוסיםשלמצטברחשבון
.("החודשיהחשבון")להלן)מההשקעותהנובעים

המצויינותלנוסחאותבהתאםייערך"החודשיהחשבון".ב
אתתקבעובמהלכו"הביטוחתננית"ב

הבונוסיתרת")להלן)חשבוןמאותוהמצטברהבונוסיתרת
,"הביטוחתננית"ונוסחאותהוראותתמצית.("המצטבר

)כדלקמןהינה,זהלעניין

חודשמדיהחברהתקבע"החודשיהחשבון"מסגרת.1
הקובעליום"ההשקעות"שלהמשוערךהשוויאת
החשבוןנעשהלגביובחודש,(א)קטן0עיףפי-על

.("החודשיהמשוערךהשווי")להלן)
חודשייםניהולדמי"ההשקעות"מתוךתגבההחברה.2

."החודשיהמשוערךהשווי"מ%20/1שלבשיעור
ידי-עליקבע"החודשיהחשבון"עריכתבמ0גרת.3

,"ההשקעות"שלהחודשיתהתשואהשיעורהחברה
שלהןהרלבנטיותהנוסחאותפי-עליחושבאשר

התשואה")להלן)"הביטוחתננית"בוהמופיעות
)(י-הבחודשיאשתסומן,"החודשית

)נגדיר

בסוףההשקעותשלהמשוערךהשווי=4
.השוטףהחודש

בגיןשהשתחררהמצולמרתביטוחעתודת=8
.החודשבמשךששולמותביעות

בסוףההשקעותשלהמשוערךהשווי=ם
.הקודםהחודש

במשךההשקעותבתיקשהושקעו0נומים=ם
.החודש

0.נל6של12-ההחלק-מהולדמי=[
~

4.

הלראותכוללותהשקעות,ספקהסרלמען
,הפוליסותפדלערךבמ0גרתשניתנו)

שקעורמ)התיקלאותוכים"ש)הומזומנים
יא=(8+4-ח-ם-[1אז

(ם+ם-מ8)
בסכום,הניהוללדמיתוספתלגבותרשאיתהחברה.4

תיקשלהראיתמהתנשאה1550עלתעלהשלא
לעילהקבועיםהניהולדמיניכףלאחר,ההשקעות

לאומרכפוף-1ותיגבהושונחועגבג"התו0פת"להלן)

להלה
oעלשנה)מידתחושבהונו0פת.א ~ol(בערכיםשנתי

-"שנה)"זהן"לענמן"שליל)אום"חקבראליים
31עדפלומתשנה)של)בינואר1-מתפוקה

שנהןאותהשלבדצמבר
גלבחישובואולם,חיוביתתוספתרקיגבההמבטח.ב

נצברהשליליתתוספתתנונהחיוביתתוספת
קודמותןבשנים

בשנתאולביטוחההצטרפותבשנת,האמוראףעל.ג
ממועדהתוספתחישוביערך,הפוליסהסיום

.הענייןלפי,הסיוםלמועדעדאוההצטרפות
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שמנייה
שעורבנינויתחושבראליתתשואה,זהסעיףלעניין
הידועיםהשעוריםלפיהמדדשלהירידהאוהעליה
התקופהתוםליוםועדהתקופהתחילתמיום

.החישובנעשהשלגביה
הראליתמהתשואה%85דהיינו,התשואהיתרת
לאמורבכפוף,הקבועיםהניהולדמיניכוילאחר
.להלןכמפורטלפוליסהתיוחס,זהקטןבסעיף

השיעורעםחודשמדיתושווה"החודשיתהתשואה".5
חושבהפיה-עלוהריביתלמדדההצמדהשלהאחרון
.היסודיהביטוחסכום
כי,האחרונהבפיסקהכאמורמההשוואהיתברראם

האחרוןהחודשימהשיעורגדולה"החודשיתהתשואה"
יחושב,האמורההריביתבצירוףלמדדההצמדהשל

תננית"בהרלבנטיותהנוסחאותפי-עלחודשיבונוס
הבונוסיתרת"לויצורףלפוליסהייזקףאשר,"הביטוח
."המצטבר

תשואה"ה,האמורהההשוואהאגב,יתברראם,אולם
שלהאחרוןהחודשימהשיעורקטנה"לייחוסהחודשית
קטןב0עיףהאמורההריביתבצירוףלמדדההצמדה

הנוסחאותפיעל,חודשיהפסדיחושב,לעילזה
לחובתייזקףאשר,"הביטוחתננית"בהרלבנטיות
."המצטברהבונוסיתרת"מויופחתהפוליסה

לצרפושישהחודשיהבונוסאםביןכי,בזהמובהר.6
הבונוסיתרת"תשוערך,שליליהואאםוביןחיוביהינו

."החודשיתהתשואה"בשיעור"המצטבר
,תחשיביתיתרתהינה"המצטברהבונוסיתרת".א

ואינהלחובתהאוהפוליסהלזכותנזקפתאשר
(נגרעתאו)מתווספתאלא,לחלוקהעומדת

בעתזופוליסהפיעללמוטבשיגיעולסכומים
.תשלומים

לעיל(6)עד(1)(ב)קטניםבסעיפיםהאמור.ב
תננית"בהמופיעותלנוסחאותבהתאםיפורש

זכויותלקביעתבפועלוהחישוב"הביטוח
וההוראותהנוסחאותפיעליעשה,הצדדים

."הביטוחתננית"ב
הבונוסיתרתתחשבלעילהאמוראףעל.ג

לתקופתהראשוניםהחודשים23-ב,מצטבר
.לאפסכשווה,הביטוח

,"המצטברהבונוסיתרת",ספקהסרלמען.ד
שליליתיתרהותהיהיכול,לעילכמוגדר

אליואשרסכוםמכלתנוכהאשר,(הפסד)
.חיוביתהיתההיתרהאילומתוספתהיתה

900נספח

לחברההודעות-16סעיף
אוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל

לחברהימסרוהמסמכיםוכלבכתבלחברהתוגשנההמוטב
אחרתכתובתאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדהורקאך

אם)לזמןמזמןהפוליסהלבעלבכתבהחברהתודיעשעליה
אםרקלתוקפויכנסבתנאיהאובפוליסהשינויכל.(תודיע
כךעלמתאיםרישוםורשמהבכתבלכךהסכימההחברה
.לפוליסהבתוספתאובפוליסה

פוליסהאבדן-17סעיף
תעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת

בעל.הפוליסהבעלידי-עלהודעהשתימסרלאחרורקאך
יהיואם,ממשלתייםואגרותמיסיםבתשלוםישאהפוליסה

.חדשהפוליסהעריכתוהוצאות,כאלה

נוספיםתשלומים-18סעיף
המיסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהמוטלותאוהפוליסהעלהחליםוהעירונייםהממשלתיים
האחריםתשלומיםכלועלהביטוחסכומיעל,הפרמיות
האלההמסיםאםבין,הפוליסהלפילשלםמחוייבתשהחברה
במשךעליויוטלואםוביןהפוליסההוצאתבתאריךקיימים
.לתשלוםעדאחרזמןבגלאו,קיומהתקופת

כתובתשינוי-19סעיף
אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

יוצאת,לחברהכךעלהודיעולאנתובתואתשינהאודירתו
הכתובתלפיהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידיהחברה

.לההידועההאחרונה

השיפוטמקום-20סעיף
ורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות
.אביב-בתלהמוסמךהמשפטביתבסמכות

כללי-21סעיף
שלהראשיבמשרדלקבלזכאייהיההפוליסהבעל.א

הבונוס"מחושביםפיהןעלהנוסחאותכלאתהחברה
הנוסחאות,ההשקעותשיערוךכללי,"המצטבר

הריבית,"המסולקהביטוחסכום"לעדכוןהמתאימות
,(הב0י0יהביטוחסוכםחושבפיהעל)התעריפית

ההשקעותמתוצאותהנובעתהפרמיהתוספתחישוב
.זכויותיולחישובהדרושאחרפרטגלאו

הפוליסהשלהנללייםהתנאיםביןסתירהשלבמקרה.ב
הנספחתנאייחולו,מסוייםנספחשלהתנאיםלבין

יחולוהפוליסהחלקישארועלבהתאמההמסויים
.הכללייםהתנאים
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