שצעיבן
8

~

50

א

"

תנאים נוספים לביטוח מעורב  -מנהלים

כפיפות להסדר תחיקתי
כוסכם וכיצהר כי מאתר ופססה א ביצאה במסגרת ושכנית בשוח שאשרה

,1

)2

עבור השטוח הבפסי ששולכי בפועל  -לכעס :גירם

על ידי נציב מס  -הכנסה  ,על פי תקנות מס  -הכנסה וכללים לאישור ולניהול
קופות  -גמל) תשכ " ד  ( 1964 -להלן " ההסדר התתוקתיט  ' ,חולו על הפוליסה
התנאים הבאים :
א  .אין לשלם למבוטח מנום נלשהו  ,כל עוד הוא בשירותו של בעל
הפוליסה ופרט לכפפי תגמולים  -אם תמה תקופת הביטוח הנקובה
במל ' 0ה  ,יהעסקתו של המבוטח בשירותו של הנ " ל צומצמה במידה
ניגרת )  .על מכש שפרעצו הושהה בתוקף התנאה זו יחולו תנאי

פרטן הכשזח
פוליסה  ,תוספת בריאות ותוספת מקצועית  ,לפי אופן תשלום
שנתי בלבד  ,כנקוב בנספח הביטוח הבסיסי  -מתאריך התחלת

ההשקעה החלים עי הפייסה .

ב.

למרות האמור בסעיף  6של התנאים הכלליים בפוליסה  ,לא
תיגחנה הלאאות כנגד שיעבש הפוליסה אלא בהתאם להסדר
התחיקתי ולהנחיות המוצאות על -פיו.
למרות כל דבר אתר האמור בפייסה וו  ,תנש הפ ליסה יהא נפופם

)3

,

ן.

הכלולות בהסדר התחיקתי ובכל שינוי שיחול בו  ,יהנחיות
להוראות
ת על  -פי ! ,

וששש

המוצא החברה הוכחה מספקת לכך שהמבוטח עזב את העבודה
קיבלה
בנסיבות שאינן מזכות אות ( בפיצויי פיטור  ,ם מהלט " הפיצויים " ן  ,או
שקיבל את הפיצוים המיעים לו כחוק  ,תשלם החברה את פדיון
הפיצויים לבעל הפוליסה ביתרת ערך הפדיון הכולל יזוכה המבוטח.

ד.

.

מהחלופות האמורות
" ' תרת הבשוס המצטבו " לצצך
סעי
מועד תשלום ערך פדיון הפול ' סה

.

ב.

.2

על  -אף האמור בסעיף זה לעיל וגתנאים הכלליים  ,אם משתלמת
הפרמיה על פ  ,תנאי הפוליסה באופן חד פעמן מראש  ,או במשך

~

השק  ,על  -פי תצאותיק של השקעות ב73וי ההבית ערפיה חושב סכום
הבסיטי ,
ערך
הביטוח
)1
הפדיון יחושב על פי הנספח המתאים שצורף לפוליסה

כלי,

בהיספח או בגויעת " ' תרת המנם המצ0בד "  ,לפי הענץ

מוצהר ונססכם בזה שכל מקום בו חייב או וכאי בעל הפוליסה בתוספת

)2

,

"

מהשקשת  ,חייב בנך גפ המבוטח  ,בהתאם לחלקו בתשל ם הפרמיה
הודשת שחייבת החברה בגין זאת לבעל הפוליסה  ,תשלחנה גם
למבוטח ,

,

שינויים בפרק התוספת לפרמיה

ביקש בעל הפישה סילוק תלקי כאמור בתנאים הכלליים  ,תודיע
התברה בכתב למבוטח בדבר הסילוק החלקי  ,והמבוטח יהיה רשאי  ,על
המקוריים  ,נלבד שסכום ביטוח זה לא יעלה על  80%מהסכום

ג.

הביטוח האישי יהיה  m1Dnlקרן ההבוקעות המקורית על פיה הושקש

מרכילו הפיצוייך בפידיק :
ערך פדען הפיצויים יהיה כדלקמן :
ו)

הפרנסות של ביטוח המנהלים  .תום תקופת הביטוח האיש ' לא תעלה
על תום תקופת הביטיח על פי פוליסה וו  ,וסכום הפרמיה לא יפחת
מהפושה המיטמיית לפלישות הדכאת המערבלת בחברה באותה עת
)2

)3

,

nnwlen

בהתאם לנספח זה .

.3

קיימת בגינה של הפרמיה האכזרה ) .
בכל מקרה לא יעלה ערך פדיון מרכיב הפצויים על ערך פידיון
הפוליסה כמוגדר בסעיף  3א  .לעיל .
נעשה הב '  ) 0ח בפחיסה תמורת  DI ) Wnכל הפרמיה

בתשלום חד  -פעמי או שתקופת תשלום הפרמיה אינה עולה
על  D ' ) W 5קצרה מתקופת המטוח יהווו ערך פ  ,ד ' ון
הפיצויים של הפוליסה שווה לסכום הנמוך מבין ( א ) או ( ב )

אחרת שתבוא במקומו  ,אשר ישולם להם סכום השווה לאותו חלק

הפרמיות ששולמן על -ידי בעל הפוליסה בגין רכיב

פרנףה תקופת ' ת הנקובה בנספח הבשוח היסודי בגין הפיצכם
כפי מספר תשלומי הפרמיה התקופתיים ששולמו בפועל כפול
המדד האחרון הידוע במועד הפיד ' ון מחולק במדד מסודי הנקוב
בפוליסה בגריעת יתרת מנוס מצטבר שלי בנרעד הפידיון ( אם

*

לכלל המבוטחים .
מ81גןם
הנרטבים בנבת המבוטח  ,לפגי תום תקופת הםנחח  ,יהיו שארי המבוטח
כמשמעתפבסשף 6ל ( יוקפישיי פיטויםתשכץ , 1983 -שכלועראה
מסה " כ

( ב ) כשתק ! פת תשלום הפרמטת אינה עולה על
 100 %ומאה אחוז מהפרמיות כמוגדר בסעיפים  3א ' ( ) 2
ו  3-א ' ( ) 3לעיל.
בכל מקרה שהפרמיות לא שולמו במלואן עד למועד העדנה
יחושב ערך הפדיון לפי האנטר בסעיף  3ב  .וו ) לשל.

להלן כאשר -
( א ) סכום השווה למרכיב הפרמיה ששולמה בגין פיצויים כפול
המדד האחרון הידוע במועד הפידיון  ,מהול במדד וויסורי

פדינזסילוק הפוליסה  -רק כשהמבוטח יעזוב את מקום
הפוליסה
עבודתו אצל בעל

2

5

ערך פתק הפוליסה למקרה עזיבת העבודה ובתנאי שהפרושות שולים
במלואן עד למועד העזשה (להלן " :ערך פדיון מיוחד") יהיה הגבוה מבין
הערכ  ,ם שלהלן :
ו ) "ערך הפדיון הסופי " לפי סעיף ( 5ד) לתנאים הכלליים .

ש

מיקיס

.
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הנקוב בפוליסה .

(ב)

א.

 5שנזם -

' ום  ,לרכוש כל ביטוח חיים אישי בתנאי

פי הודעתו בכתב בתוך
החיתום
שבו הוקטן סכום המטוח עקב הסילוק .
30

,

,

לפ ' חגרנה שבץ :

,

)3

,

אם פונן הפקסה נובע מעזיבת עברה נתני שהפרגיות שולית

במליט עד למיעד העויכה ימ שכ ערך מפי' א
החישוב כאמור בסעיף  3א ( ו ) לע ' ל ,
( א)

פרמיה  ,כאמן בתמכם הכלליים לביטנה ה" מ משתתף בר חום

ג.

הפקסה גרבר

מתום תקופת תשלום הפרמיות  ,ובמקומם יחושבו
המגיעים
הסכומיםלמדד
הצמדה
לפי הפוליסה למקרי שות  ,תום תקופה ופדיון  ,לפי

התנאים הגלליים לביטוח חיים מעורב משתתף ברווחי תיק השקעות
יחול  ,בשינוים המחוייבים ,גם על נספח זה.

ב.

זה ,תחשג סמל לפני

תקופה הקצרה מתקופת הביטוח לא ' חולו הוראות

שינועים בתנאים הכלליים לביטוח חיים  1% lWnמשתתף
ברווחי תיק  ( nlu wnלהלן " התנאים הכלליים " )

א.

הביטוח ועד לתאריך תשלום ערך פרן הפוליסה ,
בתקופה שבין  81לבין  120חרשי ביטשו  ( 72 % -שבשם ושניים
אחוז ) מהפרמיות כמוגדר לשל.
בתקופה מ  121 -חודשי ביטוח ואילך  ( 75% -שבעים וחמישה
אחת ) מהפרמיות כמ ! גדר לעיל .
לפרמיות הנקובות לעיל יתוספו הפרשי הצמדה למדד מהמדד
היסודי ה נקוב בפוליסה יעד למדא האחרון היחע במועד הפדיון .
לסתך הסר ספק בגל החלפות המנויות נסעי  3א וט שואן
אם קיערת עזרת בונוס מצסבד חאבית היא לא תצורף

לתשלום  ,אולם אם קדמת יודת גצוס מצטבר שלילית ,
במועד הפדיון  ,היא תקחו מהסכום המתקבל בבל אחת

,

נשאי

אם עזיבת העבודה ארעה ב 60 -החודשים הראשונים לביטוח -
 ( 70%שבעים אחוז ) מסר כל הפרידות הבסיסיות ננקוב בדף

גירסה

הסכים הכעץקבל על פי לוח ערך פידיון כיוחד המצורף
לפוליסה בגין סכום הביטוח הנובע ממרכיב הפרכנה

ששולמה על חשבון פיצויים  ,ובהתחשב בתוצאותיהן של
ההשקעות הכל לנף ההודאות המתאימות ב " תכמת

הביטוח  -לעניין זה
61 - 52

,

נתנזרה הברה לניטוח בע " מ

ש8מנ(.י2
)4

; סמם

לצורך פקודת מס הכגסה  ,ערך פיתן מרכיב הפיצויים יחושב

מסולק מיוחד " ) יהיה הגבוה מבין שני הערכים המפורטים להלן :
א ) סכים ב ; טות מסולק כמפורט בסעיף  3ג ' (  ) 1לשל .
ערך הפד ' ון המיוחד של הפוליסה כאמור בסעפים  3א ) 2 ( .
ב)
או  3ב  , ) 2 ( .לפי העמן  ,כשהוא מכפל במקרם הסילוק הנכן

כדלקמן :
( א ) בתכנית ביט ח מסוג מעורב  -יהיה ערך פידיון מרכיב
הפיצויים שווה למכפלת ערך הפיריון ביתם שבין הפרמיה
ששולמה על חשבון  ylsl nלבין  90%מהפרנסה ששולמה

,

בגין סכום הביטח

ג)

הבסיסן .
~

(ב )

בתכנית ביטוח מסוג חסכון בלבד  -יהיה ערך פתן מרכיב
הפיצוים שווה למכפלת ערך הפידיון מתם שבין הפרמיה
ששולמה על חשביי פיצויים לבין הפרמיה ששולמה בגין
סכום הביטוח הבסיס .,
בתוכנית ביטוח מפוג מעירב בה משולמת הפרמיה
בתשלום חד  -פעמי א שתקופת תשלום הפרמיות
אינה עולה על  5שנים וקצרה מתק פת הביטוח -
יהיה ערך פריין מרכיב הפיצויים שווה למבפלת ערך
הפידיון ביחס שבן הפרמיה ששולמה על חשבון
פיצויים לבין  96 %מהפרמיה ששולמה בגין סכום
הביטוח הבסיסי .

ור )

בכל נזקרה לא יעלה ערך פריון מרכיב הפיצויים לצירך
ת מס הננסה על פודווו הפוליסה כמנגדר במעוף

(ג )

,

ר)

למועד הסילוק .
בכל מקרה שהפרמיית לא שולמו במלואן עד למועד
העזיבה  ,יחושב ערך סכום הביטוח המסולק לפי האמיר
בסעיף  3ד  ) 1 ( .לעל .
מקדם הסילוק הנכון לעניין סעף זה  ,למקרה עזיבת עבודה
במהלך  23החודשים הראשונים מתחילת הביטוח כנקוב
בדף פרש הפוליסה  ,יהיה מקדם הסילוק המתשם למקדם
הבלנק  -בשנה השניה .

,

4

.

ברירת ריסק וביטוח למקרה מוות בלגדג בחקרה
גאל עזיבת עבודה

,

,

מוסכם ומיצהר בזה כי במקרה שהמבוטח יעז ב את מקום עבודת אצל בעל
הפוליסה  ,מסכימה בזה החברה לבטח ; בביטוח תסק ( למקרה מוות ) בלבד ,
בסכים הביטוח של הפוליסה  ,לתקופה של שנה אחת מתאריך עזיבת
לר

:

,

ערך סכום הביטוח השסולק
~
 ) 1ערך מסולק  -משמעו  ,הערך המתקבל על  .לי המכפלה של ערך

 ,ישולם לח
פ ' התנאים שהין לפני עזיבת המבוטח את מקו
הפרש הפרמיות לפי תנאי הפוליסה  ,ובתוספת ריבית כפי שת ' קבע על ידי
החברה  ,ובכפוף לסעיף  12לתנאים הכלליים .
אם בוזזם השנה האנארה לא יוטמא תשלוני הפרימות  ' ,יהפך הבוכוח מסיק .

הפדיון הסופי של הפוליסה  ,כהגדרתן בסעיף  ( 5ר ) לתנאים

חישוב ערך הסילוק ייעשה על בסיט תשלומי הפרמיות המקוריות ( למעט

הכלליים  ,במועד הפסקת תשלום הפרשות  ,במדים הסילוק הנכון
למועד הסילוק כהגדרתו בסעיף  ( 5ד ) (  ) 2לתנאים הכלליים .
ערך סכום הביטוח המסולק של הפוליסה למקרה עקבת עבודה
ובתנאי שהפרשות שולם במלואן ער לנמעד העמבה הלן  ' :ערך

תשלום הפרמיה על פי נספח זה לביטוח ריסק ) .
ערכי פדיון יחישבו אף הם על בסיס תשלומן הפרמיות
אין לביטוח למקרה מות בלבד ערכי פדיון ; ערכ ; סילוק .

-

)2

המק ; ריית בלבד .

,

מלבד האמור לעיל ,פוליסה זו ותנאיה נשארים בתוקפם המלא .

~

מרקס
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